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= Informacje ogólne dotyczące Polityki Realizacji Zleceń  
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderską filią flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG pozostaje pod głównym nadzorem 

niemieckiego BaFin. W Holandii, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch zarejestrowane jest z DNB i podlega nadzorowi AFM i DNB.2/3  
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Wprowadzenie  

W niniejszym dokumencie zawarto ogólne informacje dotyczące Polityki Realizacji Zleceń. Pełna wersja Polityki Realizacji 
Zleceń dostępna jest tutaj. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem, a Polityką realizacji zleceń 
zastosowanie mają zapisy Polityki . Terminy zapisane wielkimi literami mają znaczenie określone w Umowie Klienckiej lub 
zdefiniowane w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych. 
 
Polityka Realizacji Zleceń określa sposób realizacji złożonych zleceń przez DEGIRO oraz kryteria według których DEGIRO 
uzyskuje najlepszy możliwy wynik. Polityka Realizacji Zleceń ma zastosowanie wyłącznie do Zleceń, które w zależności od 
typu Zlecenia, Instrumentu Finansowego i giełdy są wysyłane „Bezpośrednio na rynek”, takie jak Zlecenia Good-till cancel dla 
Euronext.  

 

Kryteria najlepszej realizacji  

DEGIRO podejmuje środki, aby osiągnąć jak najlepszy wynik dla Zleceń swoich klientów. DEGIRO uwzględnia cenę, koszty, 

szybkość, prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, wielkość, charakter i wszystkie inne aspekty istotne dla realizacji 

Zlecenia. Połączenie ceny i kosztów realizacji jest najważniejsze. Podstawową zasadą Polityki Realizacji Zleceń DEGIRO jest 

to, że Zlecenia są realizowane po najlepszej cenie dostępnej w systemach obrotu, z których korzysta DEGIRO.  

Wyłączenie Polityki Realizacji Zleceń  

W niektórych sytuacjach Polityka Realizacji Zleceń może nie mieć zastosowania. Na przykład, w przypadku i) nadzwyczajnych 

okoliczności, ii) w wykonaniu szczegółowej instrukcji klienta lub iii) w przypadku, gdy Klient chce wybrać miejsce realizacji, ten 

sam Instrument Finansowy notowany jest na różnych giełdach i mogą wystąpić dodatkowe koszty wymiany waluty obcej.  

Miejsca Realizacji  

W zależności od produktu, dla którego Klient chce zawrzeć transakcję, Zlecenie może być realizowane w różnych miejscach 

realizacji. Zlecenia, które są wysyłane bezpośrednio na rynek i realizowane zgodnie z Polityką Realizacji Zleceń DEGIRO są 

realizowane na giełdzie referencyjnej. Zlecenia wysyłane do brokera zewnętrznego w celu realizacji w ramach jego polityki 

realizacji zleceń mogą być realizowane w większej liczbie miejsc realizacji niż w przypadku wysyłania zleceń bezpośrednio na 

rynek.  

Podpisując Formularz Akceptacji Usług Inwestycyjnych, Klient zgadza się i w sposób wyraźny wydaje dyspozycję, aby brokerzy 

zewnętrzni mogli realizować zlecenia poza systemami obrotu na rynku regulowanym, MTF i OTF.  

 

Ogólnie rzecz biorąc, dostęp do większej liczby miejsc realizacji daje możliwość czerpania korzyści z lepszej płynności i 

lepszych cen. Jednak brokerzy zewnętrzni nie mają dostępu do segmentów detalicznych giełd. To, która ścieżka zostanie 

wykorzystana uzależnione jest od produktu, typu Zlecenia lub czasu trwania Zlecenia. 

Zlecenia mogą być również realizowane poza giełdą("OTC"). Przy realizacji zleceń lub podejmowaniu decyzji o zawarciu 

transakcji na produktach OTC, DEGIRO bada uczciwość ceny proponowanej Klientowi poprzez zgromadzenie danych 

rynkowych wykorzystanych do oszacowania ceny takiego produktu oraz, w miarę możliwości, porównując go z podobnymi lub 

porównywalnymi produktami. Gdy zlecenie realizowane jest przez OTC, możliwe jest wystąpienie m.in. ryzyka kontrahenta. W 

przypadku zmaterializowania się ryzyka kontrahenta, na przykład w przypadku uznania kontrahenta za niewypłacalnego, Klient 

może stracić część lub całość swojej inwestycji.   

Pomiędzy poszczególnymi miejscami realizacji występują pewne różnice, na przykład dotyczące kosztów. Różnice te zostały 

uwzględnione w Polityce Realizacji Zleceń. Zgodnie z potwierdzeniem danym w momencie zawiązania stosunku, Klient 

wyraża zgodę i wydaje wyraźną dyspozycję, aby DEGIRO mogło korzystać ze wszystkich miejsc realizacji wskazanych w 

Polityce Realizacji Zleceń.  

 

Publikacja i ocena miejsc realizacji i realizacji danych jakościowych dotyczących realizacji 

Miejsca realizacji publikowane są na Stronie internetowej w sekcji „Rynki”. DEGIRO ponosi odpowiedzialność za ocenę i 

wybór miejsc realizacji. Nowe miejsce realizacji zostaje dodane, gdy skumulowany wpływ uwzględnianych czynników (w 

szczególności koszty i cena) jest oceniany jako korzystny dla Klientów DEGIRO. Najnowsze dane jakościowe dotyczące 

realizacji dla każdego z podmiotów realizujących, wykorzystywanych przez DEGIRO dostępne są tutaj.  

Koszty i sposób realizacji 

DEGIRO pobiera opłatę niezależną od sposobu realizacji Zlecenia oraz podmiotu realizującego Zlecenie. Wyokość opłaty 

uzależniona jest od Instrumentu Finansowego, którego dotyczy Zlecenie oraz od wartości Zlecenia. Informacje na temat opłat 

dostępne są w Tabeli Opłat.  

Klient wybiera typ Zlecenia. Zlecenia przetwarzane są według kolejności otrzymania.  

 

https://www.degiro.pl/data/pdf/pl/SIUM-Zlecenia-i-Polityka-realizacji-zlecen.pdf
https://www.degiro.pl/helpdesk/dokumenty/referencje
https://www.degiro.pl/helpdesk/dokumenty/oplaty
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Instytucje inwestycyjne (fundusze inwestycyjne i spółki inwestycyjne)  

DEGIRO gromadzi Zlecenia dla otwartych instytucji inwestycyjnych od Klientów i wysyła je codziennie w ustalonym momencie 

do odpowiedniego miejsca realizacji. Tworzenie Zleceń zbiorczych ma miejsce wyłącznie w przypadku zleceń złożonych dla 

funduszy inwestycyjnych, których jednostki nie są notowane na giełdzie. Ze względu na cechy funduszy inwestycyjnych, 

których jednostki nie są notowane na giełdzie, łączenie zleceń nie powoduje negatywnych konsekwencji dla klientów. 


