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Wprowadzenie 

 

W dokumentacji Informacje o Usługach Inwestycyjnych – dostarczona do Klienta i dostępnej na Stronie 

internetowej – DEGIRO przekazuje swoim (potencjalnym) klientom szczegóły wyjaśniające Umowę Kliencką oraz 

relację (umowną) między DEGIRO a jego klientami. W niniejszym dokumencie Informacje o Usługach 

Inwestycyjnych: Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów 

Wartościowych, uwzględniliśmy ogólne i szczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe. 

DEGIRO zaleca swoim klientom uważne zapoznanie się z dokumentacją Informacje o Usługach Inwestycyjnych 

przed rozpoczęciem inwestycji. DEGIRO podkreśla, jak ważne dla klientów winno być uzyskanie informacji i 

przygotowanie się przed rozpoczęciem inwestycji, aby klienci zaczęli inwestować w sposób odpowiedzialny. 

 

Informacje o Usługach Inwestycyjnych są częścią Umowy Klienckiej. W Informacjach o Usługach Inwestycyjnych 

terminy zapisane wielkimi literami mają znaczenie określone w Umowie Klienckiej lub zdefiniowane w 

Informacjach o Usługach Inwestycyjnych. 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) na Stronie 

internetowej. Jeśli klienci nie mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie lub jeśli mają jakieś uwagi bądź sugestie, 

mogą skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta DEGIRO. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta można znaleźć 

na Stronie internetowej.  

 

Dokumenty 

 

Informacje o Usługach Inwestycyjnych obejmują następujące dokumenty: 

● Profile 

● Fundusze Rynku Pieniężnego 

● Usługi Inwestycyjne 

● Zlecenia i Polityka w Zakresie Realizacji Zleceń 

● Corporate Action 

● Administracyjne Czynności Podatkowe 

● Tabela Opłat  

● Charakterystyka i Rodzaje Ryzyka Związane z Instrumentami Finansowymi 

● Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów 

Wartościowych (ten dokument) 

● Dane rynkowe 
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Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki 
Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych 

 
1. Wprowadzenie 

W niniejszym rozdziale DEGIRO przedstawia wyjaśnienie terminów „Wartość zabezpieczenia” oraz „Ryzyko”, a 

także Limity, które mają zastosowanie do usług Środki Debetowe oraz Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych. 

Dokładne obliczenie Wartości zabezpieczenia oraz Ryzyka i obowiązujących Limitów jest złożonym i 

dynamicznym procesem. W niniejszym dokumencie podano uproszczone i niewyczerpujące wyjaśnienie głównych 

elementów modelu ryzyka DEGIRO. 

W niniejszym dokumencie DEGIRO odnosi się do różnych składowych, które stanowią Ryzyko dla jego klientów i 

dla samego DEGIRO. Bierzemy również pod uwagę wpływ Ryzyka na Wolny zakres w portfelu klienta oraz 

możliwości dotyczące oszacowania wpływu transakcji na Ryzyko. Korzystając z przykładowych portfeli, krok po 

kroku informujemy o strukturze Ryzyka i Wartości zabezpieczenia w portfelach obejmujących różne elementy. 

Na koniec określiliśmy również Limity dla Środków Debetowych oraz Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych 

w odniesieniu do różnych Profili dostępnych w DEGIRO. Krótka sprzedaż papierów wartościowych nie jest 

dostępna dla profilu Basic (Margin). 

UWAGA: DEGIRO stale zmienia swoje modele ryzyka w celu wprowadzenia ulepszeń i zapewnienia, że nasze 

modele w jak największym stopniu odpowiadają zmieniającej się sytuacji na rynku. Z punktu widzenia klienta 

oznacza to, że Wartość zabezpieczenia i Ryzyko portfela podlegają zmianom, które nie są związane z 

transakcjami Klienta lub zmianami cen. Ważne jest, aby pamiętać, że nasz klient musi zawsze przestrzegać 

limitów nałożonych przez DEGIRO, nawet jeśli ich przekroczenie jest wynikiem korekty metody obliczeniowej 

nałożonej przez DEGIRO. 

 
2. Wartość zabezpieczenia 

Wartość zabezpieczenia jest skumulowaną wartością (netto) wszystkich długich i krótkich pozycji w Środkach 

Pieniężnych i Instrumentach Finansowych w portfelu. Innymi słowy wartość portfela jest dodawana do Salda. 

DEGIRO określa Wartość zabezpieczenia na podstawie najnowszych znanych cen każdego Instrumentu 

Finansowego. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnia cena jest używana do określenia wartości pozycji, chyba że cena 

ofertowa jest wyższa niż ostatnia cena lub cena wywoławcza jest niższa niż ostatnia cena. Zakres, w jakim 

Wartość zabezpieczenia może się zmieniać, zależy zatem w dużej mierze od składu portfela. 

 

3. Wolna przestrzeń 

Głównym wymaganiem ustawionym przez DEGIRO dla klientów jest to, że Wartość zabezpieczenia musi być 

wyższa niż Ryzyko. Wartość zabezpieczenia minus Ryzyko jest zatem (z zachowaniem innych limitów i warunków) 

Wolną przestrzenią, w którym klienci mogą zawierać transakcje („Środki dostępne do zawierania transakcji”). 

Wolna przestrzeń nie oznacza jednak, że Instrumenty Finansowe można kupić tylko za tę kwotę. Wolna przestrzeń 

jest zależna od transakcji, co może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie Ryzyka. Możliwe jest nawet, że 

Ryzyko zmniejszy się z powodu zakupu Instrumentów Finansowych lub sprzedaży opcji i kontraktów terminowych 

futures, w wyniku czego wzrośnie Wolna przestrzeń. 

 
4. Środki Debetowe i Krótka sprzedaż papierów wartościowych  

 

W DEGIRO Klienci mogą częściowo samodzielnie wybrać Profil, w ramach którego chcą inwestować. Dla 

każdego Profilu obowiązują odrębne Limity, w ramach których Klienci mogą korzystać ze Środków 

Debetowych i/lub Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych, jeżeli zawarli umowę na te usługi. Środki 

Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych stanowią część Wartości zastawu i Ryzyka, a 
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korzystanie ze Środków Debetowych i Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych jest ograniczone 

wymogiem, że Wartość zabezpieczenia musi być zawsze wyższa niż Ryzyko. Ponadto do Środków 

Debetowych i Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych mają zastosowanie następujące ograniczenia: 

 

4.1 Profile Basic z Margin, Active z Margin, Trader z Margin oraz Day Trader z Margin 

4.1.1 Profil Active z Margin 

Klienci posiadający Profil Active z Margin mogą korzystać ze Środków Debetowych do kwoty równej 33% 

wartości długich pozycji w akcjach, funduszach inwestycyjnych i obligacjach w ramach portfela. Wartość ta 

stanowi maksymalną wartość, dla której klienci ci mogą korzystać z usługi Środki Debetowe. Instrumenty 

pochodne i produkty lewarowane nie są wliczane do wartości zabezpieczenia.  

W przypadku profilu Active z Margin nie obowiązuje odrębny limit dla Krótkiej Sprzedaży Papierów 

Wartościowych. W tym profilu wartość Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych jest ograniczona 

przez ogólny wymóg, zgodnie z którym Wartość zabezpieczenia musi być zawsze wyższa niż Ryzyko. 

 

4.1.2 Profil Basic z Margin, Trader z Margin oraz Day Trader z Margin 

Klienci posiadający Profil Basic z Margin, Trader z Margin lub Day Trader z Margin mogą korzystać z 

Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych do wartości stanowiącej sumę 70% wartości długich pozycji 

w akcjach i funduszach inwestycyjnych oraz 80% wartości obligacji w ramach portfela. Wartość ta stanowi 

maksymalną wartość, na jaką klienci mogą korzystać z usługi Środków Debetowych. Instrumenty 

pochodne i produkty lewarowane nie są wliczane do wartości zabezpieczenia. 

W przypadku Profilu Trader z Margin i Day Trader z Margin nie obowiązuje odrębny Limit na Krótką 

Sprzedaż Papierów Wartościowych. Krótka sprzedaż papierów wartościowych jest ograniczona przez 

ogólny wymóg, zgodnie z którym Wartość zabezpieczenia musi być zawsze wyższa niż Ryzyko. 

 

4.1.3 Zmiany 

DEGIRO jest uprawnione do zmiany wyżej wymienionych wartości procentowych w określonych 

okolicznościach, w tym m.in:   

- zmiany zasad i przepisów lub instrukcji wydanych przez upoważnione organy nadzorcze,  

- w odniesieniu do (wewnętrznego) zarządzania produktem,  

- w odniesieniu do obowiązku dochowania należytej staranności przez DEGIRO,  

- [w odniesieniu do polityki ryzyka DEGIRO].  

DEGIRO poinformuje swoich Klientów na dwa miesiące przed zmianą procentów. Jeżeli Klient nie zgadza 

się z nadchodzącymi zmianami, jest zawsze upoważniony do spłaty pozostałej kwoty Środków 

Debetowych oraz do zakończenia usług związanych ze Środkami Debetowymi.  

 

Klienci mogą zawsze znaleźć odpowiednie wartości procentowe na Stronie Internetowej. 

 

5. Ryzyka 

5.1 Ryzyko 

Każda forma inwestycji wiąże się z ryzykiem strat dla inwestora. Ponieważ z reguły ryzyko nie jest znane, dopóki 

się nie urzeczywistni, dla DEGIRO i jego klientów konieczne jest wprowadzenie systemu szacowania ryzyka tak 

ostrożnie i precyzyjnie, jak to możliwe, zanim ryzyko się zmaterializuje. DEGIRO wykorzystuje w tym celu metodę 

obliczania ryzyka, w której teoretyczne ryzyko portfela oblicza się „jako całość”. Metoda ta różni się od 

zastosowania tradycyjnego obliczania marży, która polega na obliczeniu teoretycznego ryzyka dla każdego 

instrumentu finansowego oddzielnie. 
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W DEGIRO ryzyko jest uważane za oszacowanie strat, które mogą powstać z powodu wahań cen. Należy wziąć 

pod uwagę ryzyko rynkowe (ryzyko systematyczne) lub ryzyko właściwe dla danej spółki (ryzyko 

idiosynkratyczne). Ryzyko jest obliczeniem opartym na teoretycznych (statystycznych) zasadach. Ryzyko nie 

powinno być zatem postrzegane jako maksymalna strata, która jest możliwa dla danego portfela. Ostatecznie 

przyszłe zmiany można tylko oszacować, nie da się ich przewidzieć z całą pewnością. Ryzyko jest zawsze 

obliczane w walucie lokalnej konta, przy czym pozycje w walutach obcych są przeliczane po kursie wymiany 

obowiązującym w danym momencie. 

 

W dowolnym momencie obowiązywania Umowy Klienckiej DEGIRO może dostosować Limity, Wartość 

zabezpieczenia i Ryzyko, a także sposób, w jaki się je oblicza. DEGIRO będzie dokonywać takich korekt z wielu 

powodów, na przykład gdy DEGIRO będzie do tego zmuszone ze względu na zewnętrzne (rynkowe) okoliczności 

lub gdy będzie działać na polecenie odpowiedniej osoby trzeciej, takiej jak główny broker  lub organ nadzorczy 

DEGIRO postara się poinformować Klienta o każdej takiej korekcie, co do zasady za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i za pośrednictwem Platformy Inwestycyjnej, oraz opcjonalnie – telefonicznie, z jak największym 

wyprzedzeniem. 

 

5.2 Trader z Margin, Day Trader z Margin 

W ramach Profilu Day Trader z Margin klient może handlować z wyższą marżą w ciągu dnia w porównaniu z 

Profilem Trader z Margin. W praktyce oznacza to, że Day Trader może wejść w dodatkowe pozycje. Jest to 

uzależnione od tego, czy te dodatkowe pozycje zostaną ponownie zamknięte przed końcem dnia. Aby uzyskać 

opis Profilu Day Trader z Margin, należy zapoznać się z dokumentem Profile w Informacjach o Usługach 

Inwestycyjnych. Ryzyko środkowodziennej części portfela jest mniejsze: brak ryzyka nocnego. Ryzyko nocne to 

ryzyko, że Ryzyko zwiększy lub zmniejszy Wartość zabezpieczenia z powodu rzeczy mających miejsce w okresie 

(np. w nocy, w weekend lub w święto), w którym interwencja klienta lub DEGIRO nie jest możliwa. Z tego powodu 

w przypadku Profilu Day Trader z Margin w ciągu Dnia handlowego niektóre elementy, które są częścią Ryzyka, 

są mnożone przez czynnik. Współczynnik ten wynosi obecnie 1/3.  

 

5.3 Główne elementy Ryzyka 

W celu określenia Ryzyka DEGIRO podzieliło na kategorie ryzyka, które mogą powstać w ramach portfela 

inwestycyjnego. W związku z tym DEGIRO wyszczególnia następujące główne elementy: 

- Ryzyko zdarzenia; 

- Ryzyko inwestycyjne netto; 

- Ryzyko inwestycyjne brutto; 

- Ryzyko sektora netto. 

 

W odniesieniu do tych różnych elementów, główny element, który stwarza najwyższe ryzyko w portfelu, decyduje 

o obliczeniu Ryzyka. Produkty wykorzystujące dźwignię finansową (instrumenty pochodne turbo, Sprinters itp.) 

nie są uwzględniane przy obliczaniu głównych elementów Ryzyka. Ryzyko związane z tymi instrumentami dodaje 

się jako odrębną dopłatę do Ryzyka.  

Oprócz kwoty Ryzyka obliczonej na podstawie powyższych elementów istnieje dodatkowa dopłata do ryzyka, w 

stosownych przypadkach, za: 

- ryzyko walutowe (nie dotyczy to obliczania ryzyka zdarzenia); 

- ryzyko związane z płynnością; 

- ryzyko związane z opcjami; 

- Ryzyko związane z Instrumentami Finansowymi o 100% ryzyku; oraz 

- ewentualną dopłatę w przypadku spreadu wysokiego ryzyka dla inwestycji w ramach portfela.  

Poniżej przedstawiono wyjaśnienie elementów, z których składa się Ryzyko, począwszy od głównych elementów, 

a następnie różnych dopłat do ryzyka. 
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5.3.1 Ryzyko zdarzenia 

Ryzyko zdarzenia opiera się na przypadkowym zdarzeniu, które prowadzi do gwałtownych ruchów cenowych. 

Może to być na przykład przejęcie, oszustwo, upadłość, pozew zbiorowy itp. DEGIRO określa potencjalną stratę 

w wyniku ryzyka zdarzenia dla każdej wartości bazowej. Ponieważ nie jest prawdopodobne, że ryzyko zdarzenia 

wystąpi jednocześnie w odniesieniu do szeregu bazowych papierów wartościowych, zakłada się w obliczeniach, 

że ryzyko to pojawi się tylko w odniesieniu do Instrumentów Finansowych (w tym pozycji w Instrumentach 

Pochodnych) odnoszących się do jednej wartości bazowej (np. spółki, indeksu lub towaru) w portfelu. Ryzyko 

zdarzenia zostanie określone dla każdej wartości bazowej w portfelu. Ryzyko zdarzenia wartości bazowej o 

najwyższym ryzyku zdarzenia jest uwzględniane w obliczaniu Ryzyka. 

Obecnie DEGIRO stosuje ryzyko zdarzenia w wysokości 62,5% (w górę i w dół) w przypadku akcji, dla których 

istnieje wystarczająca płynność i których spółka emitująca ma dużą wartość rynkową i w związku z tym należą do 

kategorii A. W przypadku obligacji skarbowych DEGIRO obecnie stosuje ryzyko zdarzenia w wysokości 12,5%, w 

górę i w dół w przypadku obligacji należących do kategorii F, dla krajów, które mają wystarczającą zdolność 

kredytową zgodnie ze standardami stosowanymi przez DEGIRO. DEGIRO wymaga co najmniej dwóch ocen 

dwóch różnych agencji ratingowych w celu oceny jakości i zdolności kredytowej obligacji. Poziom ryzyka zdarzenia 

dla każdej wartości bazowej jest regularnie ponownie kategoryzowany, tak więc możliwe jest wykrycie 

tymczasowych zmian w poziomie ryzyka zdarzenia. Ta tak zwana „ponowna kategoryzacja produktu” odbywa się 

na podstawie kapitalizacji rynkowej, wielkości, zmienności, dochodu netto przed opodatkowaniem i przepływów 

pieniężnych z operacji. Poniżej przedstawiono przegląd wszystkich kategorii, do których należeć może Instrument 

Finansowy, oraz odpowiadające im wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla Profilu Trader z 

Margin, Profilu Basic z Margin oraz Active z Margin. Akcje są klasyfikowane od A do D. 

Profile Basic Margin i Trader Margin 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

Brak 

kategorii 

Długa 62,50% 81,25% 99,00% 100% 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 100% 100% 

Krótka 62,50% 125,00% 250,00% 375,00% 6,25% 12,50% 18,75% 25,00% 31,25% 375,00% 375,00% 

Uwaga: Kategoria J jest podobna do D, główną różnicą jest to, że wartość pozycji produktu kategorii J jest dodawana do największego ryzyka zdarzenia. 

 

Profil Active Margin 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

Brak 

kategorii 

Długa 83,75% 83,75% 99,00% 100% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 100% 100% 

Krótka 83,75% 125,00% 250,00% 375,00% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 83,75% 375,00% 375,00% 

Uwaga: Kategoria J jest podobna do D, główną różnicą jest to, że wartość pozycji produktu kategorii J jest dodawana do największego ryzyka 

zdarzenia. 

 

 

5.3.2 Ryzyko inwestycyjne netto 

DEGIRO definiuje „kategorię inwestycyjną” jako „grupę Instrumentów Finansowych określonego typu”. Dotyczy to 

zatem wszystkich obligacji skarbowych, wszystkich akcji lub wszystkich obligacji bezterminowych (perpetuals) w 

portfelu. Chodzi o to, że w normalnych warunkach rynkowych zmiany cen wszystkich Instrumentów Finansowych 

w ramach kategorii inwestycyjnej będą mieścić się w mniej lub bardziej równej przepustowości. Dla każdej 

kategorii inwestycji DEGIRO oblicza pozycję netto tej kategorii inwestycji w portfelu, odejmując wartość wszystkich 

pozycji krótkich od wartości wszystkich pozycji długich. DEGIRO określa procent ryzyka dla każdej kategorii 

inwestycji. Na przykład odsetek ryzyka w wysokości 25% ma obecnie zastosowanie do kategorii inwestycji „kapitał 

własny”. Dla każdej kategorii inwestycyjnej DEGIRO oblicza kwotę ryzyka kategorii inwestycji netto, mnożąc 

wartość netto każdej kategorii inwestycji przez procent ryzyka ustalony dla tej kategorii inwestycji. Do określenia 

Ryzyka stosuje się najwyższą kwotę ryzyka inwestycyjnego. Należy pamiętać, że produkty kategorii D są 
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dodawane dla ich całej wartości do ryzyka inwestycyjnego netto. Tabela 2 przedstawia wartości procentowe 

ryzyka stosowane w odniesieniu do ryzyka inwestycyjnego netto dla każdej kategorii inwestycji. 

 

Tabela 2. Procenty ryzyka inwestycyjnego netto stosowane dla kategorii inwestycji. 

Kategoria inwestycji Ryzyko inwestycyjne netto 

Kapitał własny 25% 

Obligacje 35% 

Obligacje skarbowe 10% 

Obligacje bezterminowe (perpetuals) 35% 

 

 

5.3.3 Ryzyko inwestycyjne brutto 

Przy równej dywersyfikacji pozycji długich i krótkich na kategorię inwestycji pozycja netto kategorii inwestycji może 

być bardzo niska, a nawet zerowa. W rezultacie ryzyko inwestycyjne netto również byłoby (praktycznie) zerowe. 

Z tego powodu DEGIRO oblicza również ryzyko związane z pozycją brutto każdej kategorii inwestycji w portfelu. 

Ryzyko inwestycyjne brutto jest równe procentowi ryzyka określonemu przez DEGIRO, pomnożonemu przez 

skumulowaną wartość pozycji długich i krótkich dla każdej kategorii inwestycji. Tak więc, bez unettowienia: 10 

długich i 12 krótkich to pozycja brutto 22. Do określenia Ryzyka stosuje się najwyższą kwotę ryzyka 

inwestycyjnego. Należy pamiętać, że produkty kategorii D są dodawane dla ich całej wartości do ryzyka 

inwestycyjnego brutto. 

Ryzyko inwestycyjne brutto oblicza się w następujący sposób: 

• 10% w stosunku do długich i krótkich pozycji razem dla klientów z Profilem Trader z Margin / Profilem 

Day Trader z Margin;  

• 10% w stosunku do wartości długich pozycji i 95,81% w stosunku do pozycji krótkiej dla klientów z 

Profilami Basic z Margin oraz  Active z Margin. 

 

5.3.4 Ryzyko sektora netto 

Kolejnym ryzykiem, które DEGIRO monitoruje, jest dywersyfikacja na sektor. Sektor, w którym instytucja emitująca 

jest aktywna, został określony przez DEGIRO dla wszystkich emisji akcji i obligacji. Wartość pozycji długich 

pomniejszona o pozycje krótkie jest obliczana dla każdego sektora, aby można było określić pozycję netto. 

Obecnie odsetek ryzyka, który ma zastosowanie do pozycji netto w sektorze, wynosi 40%. Ryzyko sektora o 

najwyższej wartości ryzyka wykorzystuje się do określenia Ryzyka. Należy pamiętać, że produkty kategorii D są 

dodawane dla całej ich wartości do ryzyka sektora netto. 

 

5.4 Inne elementy ryzyka 

W następnej sekcji niniejszego dokumentu przedstawiono szereg dodatkowych elementów Ryzyka, które mają 

zastosowanie do niektórych Instrumentów Finansowych, określonej wielkości pozycji lub dla inwestycji w waluty 

zagraniczne, dla których DEGIRO oblicza dopłatę do Ryzyka obliczonego dla elementu głównego. 

 

5.4.1 Ryzyko walutowe 

Ryzyko i Wartość zabezpieczenia są zawsze obliczane w walucie lokalnej. W rezultacie w związku z inwestycją w 

Instrumenty Finansowe notowane w walucie obcej, dodatkowe ryzyko powstaje z powodu zmian wartości danej 

waluty obcej w stosunku do waluty lokalnej. Wartość (wyrażona w walucie lokalnej) inwestycji w walutę obcą 

wzrośnie lub spadnie z każdym ruchem kursu wymiany walut. Ryzyko walutowe obliczone i określone przez 

DEGIRO jest dodawane zarówno do ryzyka inwestycyjnego netto, jak i do ryzyka inwestycyjnego brutto. DEGIRO 

określa procent ryzyka dla każdej waluty zagranicznej. Na przykład w przypadku USD jest to obecnie 6,36% dla 

konta z EUR jako walutą lokalną. Wartość netto pozycji utrzymywanych w każdej walucie jest mnożona przez 
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procent ryzyka określony przez DEGIRO. Ryzyko walutowe jest sumą wyniku tego obliczenia dla każdej waluty 

zagranicznej. 

 

5.4.2 Ryzyko związane z płynnością 

Na cenę Instrumentów Finansowych o ograniczonym dziennym obrocie mogą mieć łatwy wpływ Zlecenia kupna i 

sprzedaży. Może to spowodować gwałtowne wahania cen. DEGIRO również uwzględnia to ryzyko przy określaniu 

Ryzyka. Jeżeli pozycja w portfelu, wraz z bieżącymi Zleceniami typu open buy, ma rozmiar przekraczający procent 

określony przez DEGIRO (limit płynności) dla średniego dziennego obrotu tego Instrumentu Finansowego na 

rynku pierwotnym dla tego Instrumentu Finansowego, doprowadzi to do dodatkowej dopłaty do Ryzyka. W 

przypadku pozycji długich dopłata do Ryzyka w wysokości 5% ma obecnie zastosowanie do limitu płynności 

wynoszącego 5%, a dopłata do ryzyka w wysokości 7% ma zastosowanie do limitu płynności wynoszącego 25%. 

Podobny podział dotyczy pozycji krótkich, gdzie na przykład dopłata do Ryzyka w wysokości 150% ma 

zastosowanie do limitu płynności w wysokości 2,5%, a dopłata do Ryzyka w wysokości 200% – do limitu płynności 

wynoszącego 12,5%. 

 

5.4.3 Instrumenty Finansowe o 100% ryzyku 

W przypadku niektórych Instrumentów Finansowych DEGIRO zdecydowało się określić Ryzyko jako 100% 

wartości pozycji. Dotyczy to na przykład produktów lewarowanych, takich jak turbo, speedery i równoważne 

warranty, a także produktów o bardzo ograniczonej płynności (wolumen obrotu) lub wysokiej zmienności. Ryzyko 

jest wtedy równe wartości pozycji. Produkty te są oznaczone jako produkty kategorii D. Nie jest możliwe tworzenie 

pozycji krótkich z produktów kategorii D ani handlowanie Instrumentami Pochodnymi, których instrumentem 

bazowym jest produkt kategorii D. 

 

5.4.4 Ryzyko związane z opcjami 

1. System wyceny opcji 

Do określenia dopłaty do Ryzyka, która ma zastosowanie do pozycji w opcjach, DEGIRO używa modelu wyceny 

opcji. Model ten umożliwia obliczanie ruchów wartości wszystkich pojedynczych pozycji w opcjach na podstawie 

wstępnie wybranych scenariuszy. Ryzyko opcji jest obliczane dla każdej wartości bazowej. Dla każdej wartości 

bazowej wszystkie pozycje w opcjach i kontraktach terminowych oraz pozycja w samej wartości bazowej są 

uwzględniane przy obliczaniu ryzyka opcji. W związku z tym pozycje mogą się wzajemnie zabezpieczać. Ryzyko 

opcji jest ustalane na podstawie tej skompilowanej pozycji, z wykorzystaniem scenariuszy, w których zarówno 

ruchy wartości bazowej, jak i ruchy domniemanej zmienności, są brane pod uwagę. Wartość opcji zależy w dużej 

mierze od tych dwóch zmiennych, przy czym domniemana zmienność pokazuje stopień niepewności co do 

przyszłych wahań wartości bazowej. W przypadku wielu opcji o innym aktywie bazowym najwyższe ryzyko każdej 

skompilowanej pozycji opcji zostanie wykorzystane do obliczenia całkowitego ryzyka opcji.  

 

2. Ryzyko związane z głębokimi opcjami out-of-the-money 

Oprócz używania standardowego zestawu scenariuszy DEGIRO używa również ekstremalnych scenariuszy, 

które symulują różnice w wartości bazowej większe niż 25%. Model wyceny opcji robi to w celu zmierzenia 

wpływu głębokich opcji out-of-the-money w portfelu na obliczanie ryzyka związanego z opcjami. Głęboka opcja 

out-of-the-money jest opcją z ceną realizacji, która znacznie różni się od bieżącej ceny wartości bazowej. Jeśli 

w portfelu znajdują się głębokie opcje out-of-the-money, mogą one mieć większą wagę Ryzyka poprzez 

zastosowanie ekstremalnego scenariusza. 

3. Minimalne ryzyko związane z opcjami 

Oprócz zmian cen i zmienności istnieją inne rodzaje ryzyka dla opcji, takie jak ryzyko związane z odsetkami i 

dywidendami. Jednak scenariusze opcji nie biorą ich pod uwagę. Ponadto może się okazać, że strategia opcji 

obejmuje całe ryzyko związane z opcjami. W tym scenariuszu ryzyko opcji nie spadnie do zera. Aby uwzględnić 

to ryzyko, DEGIRO oblicza minimalne ryzyko dla opcji, gdy opcja jest zapisywana.  Współczynnik ryzyka 0,2% 
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jest stosowany w przypadku krótkoterminowych opcji krótkich indeksów, a współczynnik 0,5% jest stosowany w 

przypadku długoterminowych opcji krótkich indeksów i krótkich opcji na akcje. Opcja o terminie zapadalności 

powyżej jednego roku jest uważana za długoterminową. Ryzyko opcji równałoby się wówczas liczbie umów 

pomnożonych przez wielkość kontraktu, aktualną cenę instrumentu bazowego i odpowiadający im czynnik ryzyka 

(0,2% lub 0,5%). 

 

5.4.5 Ryzyko związane z kontraktami terminowymi futures 

Ogólnie rzecz biorąc, to samo, co opisano powyżej w przypadku opcji, odnosi się również do obliczania ryzyka 

kontraktów terminowych futures, przy czym główną różnicą jest to, że ruchy domniemanej zmienności nie 

odgrywają roli w kontraktach terminowych futures. Ponieważ zysk lub strata zależą liniowo od ceny aktywów 

bazowych. W przypadku pozycji długich i krótkich w kontraktach terminowych futures DEGIRO oblicza kwotę 

ryzyka dodawaną do Ryzyka. Ta kwota ryzyka jest procentem wartości bazowej kontraktu futures. Zastosowany 

procent ryzyka wynosi 25%. Ponadto odnotowywane w ciągu dnia zyski i straty pozycji w kontraktach terminowych 

futures są rozliczane każdego dnia. Na przykład klient stracił 500 EUR z powodu zakupu i sprzedaży kontaktu 

terminowego futures AEX w ciągu dnia, a następnie Wolna przestrzeń będzie to już uwzględniać na koniec dnia.  

 

5.5 Struktura ryzyka 

Całkowite ryzyko portfela mogłoby teoretycznie stanowić sumę ryzyk wymienionych powyżej. Ponieważ jest 

bardzo mało prawdopodobne, aby różne rodzaje ryzyka zmaterializowały się w tym samym czasie, DEGIRO 

oblicza Ryzyko na podstawie głównego elementu Ryzyka, który skutkował najwyższym wynikiem, powiększonego 

o stosowane dopłaty do ryzyka. Tabela 1 przedstawia strukturę ryzyka portfela (Ryzyka) w DEGIRO. 

 

Tabela 1 Struktura ryzyka 

Ryzyko zdarzenia Ryzyko inwestycyjne 

netto 

Ryzyko inwestycyjne 

brutto 

Ryzyko sektora netto 

+ ryzyko walutowe + ryzyko walutowe + ryzyko walutowe + ryzyko walutowe 

+ 100% ryzyka prod. + 100% ryzyka prod. + 100% ryzyka prod. + 100% ryzyka prod. 

+ ryzyko związane z 

płynnością 

+ ryzyko związane z 

płynnością 

+ ryzyko związane z 

płynnością 

+ ryzyko związane z 

płynnością 

+ ryzyko związane z 

opcjami 

+ ryzyko związane z 

opcjami 

+ ryzyko związane z 

opcjami 

+ ryzyko związane z 

opcjami 

 = A = B = C = D 

 

Ryzyko jest najwyższą wartością uzyskaną dla A, B, C lub D.  

Ryzyko jest zatem nie tyle określane na podstawie całkowitego ryzyka dla poszczególnych części portfela, ale 

przede wszystkim na podstawie ich składu. W ten sposób DEGIRO wyraźnie uwzględnia sposób, w jaki klient 

kontroluje ryzyko za pomocą alokacji aktywów. Przy rozpiętości między różnymi sektorami Ryzyko zostanie 

określone na podstawie kategorii B lub D. Jeżeli portfel obejmuje również wymienne pozycje długie i krótkie, 

zastosowanie będzie miała tylko sytuacja C, w którym to przypadku zastosowanie będzie miała niska dodatkowa 

dopłata do ryzyka w wysokości np. 10% kategorii inwestycji brutto (z uwzględnieniem Profilu Trader z Margin). 

Więcej informacji na temat rozwoju ryzyka znajduje się poniżej w części „Ryzyko w praktyce”. 

 

5.6 Ryzyko w praktyce 
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W celu zapewnienia wglądu zarówno w strukturę, jak i możliwości, które model ryzyka DEGIRO oferuje w składzie 

portfela, pokrótce omawiamy poniżej model ryzyka DEGIRO na podstawie różnych przykładowych portfeli. 

Przykłady podano dla Profilu Trader z Margin i wyrażono w euro. 

 

5.6.1 Niezdywersyfikowany portfel 

Klient posiada 100 akcji ING Group NV po cenie 10 euro. Zakłada się, że akcje ING Group NV przynależą do 

kategorii A. Ze względu na brak dywersyfikacji inwestycji ryzyko zdarzenia będzie czynnikiem decydującym w tego 

rodzaju portfelu inwestycyjnym, jak również pokazano w poniższej tabeli. 

 

Tabela 2: Obliczanie ryzyka dla niezdywersyfikowanego portfela 

Portfel €1 000 ING Group (100 po cenie 10 EUR) 

Ryzyko zdarzenia €625 62,5% ryzyko zdarzenia w wysokości 1000 EUR 

Ryzyko inwestycyjne netto €250 25% ryzyko netto w wysokości 1000 EUR 

Ryzyko sektora netto €400 40% ryzyko sektora w wysokości 1000 EUR 

Ryzyko inwestycyjne brutto €100 10% ryzyko brutto w wysokości 1000 EUR 

Ryzyko portfela €625 Ryzyko oparte na ryzyku zdarzenia 

 

5.6.2 Portfel inwestycyjny z ryzykiem sektora 

Klient posiada portfel akcji ABN AMRO Bank NV i ING Group NV, w którym wartość obu pozycji wynosi 

odpowiednio 800 EUR i 1000 EUR. Załóżmy, że są to akcje – odpowiednio – kategorii B i A. Ten przykład 

pokazuje, że przy inwestycji w wysokości 800 EUR w ABN AMRO Bank NV Ryzyko wzrasta tylko o 95 EUR w 

porównaniu z powyższym przykładem. Powodem tego jest to, że ryzyko sektora jest obecnie wyższe niż 

najwyższe ryzyko zdarzenia w portfelu. Niemniej jednak taki portfel jest nadal portfelem niezdywersyfikowanym, 

do którego stosuje się dopłatę do ryzyka w wysokości 40%. 

 

Tabela 3: Obliczanie ryzyka sektora netto dla portfela  

ABN AMRO Bank NV €800 Sektor finansowy 

ING Group NV €1 

000 

Sektor finansowy 

Wartość portfela €1 

800 

 

Ryzyko zdarzenia €650 81,25% ryzyko zdarzenia w wysokości 800 EUR (ABN 

AMRO Bank NV) 

Ryzyko inwestycyjne 

netto 

€450 25% ryzyko netto w wysokości 1800 EUR 

Ryzyko sektora netto €720 40% ryzyko sektora w wysokości 1800 EUR 

Ryzyko inwestycyjne 

brutto 

€180 10% ryzyko brutto w wysokości 1800 EUR 

Ryzyko portfela €720 Ryzyko oparte na ryzyku sektora 
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5.6.3 Portfel inwestycyjny z ryzykiem inwestycyjnym netto 

Portfel klienta jest podzielony między akcje ABN AMRO Bank NV, ING Group NV, Heineken i SHELL PLC o 

wartości odpowiednio 800 EUR, 1000 EUR, 1000 EUR i 1200 EUR. Załóżmy, że są to akcje – odpowiednio – 

kategorii B, A, A i A. Wszystkie te akcje są notowane w euro, w wyniku czego nie ma dodatkowej dopłaty do 

obliczania Ryzyka z tytułu ryzyka walutowego. Ze względu na wysoką płynność akcji nie ma ryzyka związanego 

z płynnością. Portfel jest bardziej zróżnicowany, ale nadal obejmuje wyłącznie inwestycje w kategorię inwestycji 

„akcje”. Ze względu na skład portfela ryzyko inwestycyjne netto jest decydującym czynnikiem ryzyka w portfelu. 

Poniższa tabela przedstawia wyniki obliczania Ryzyka. 

 

Tabela 4: Obliczanie na podstawie pozycji kategorii inwestycji netto 

ABN AMRO Bank NV €800 Sektor finansowy 

Grupa ING NV €1 000 Sektor finansowy 

Heineken €1 000 Sektor żywności i napojów 

SHELL PLC €1 200 Sektor ropy naftowej i gazu 

Wartość portfela €4 000  

Ryzyko zdarzenia €750 62,5% ryzyko zdarzenia w wysokości 1200 EUR (RDSA) 

Ryzyko inwestycyjne netto €1 000 25% ryzyko netto w wysokości 4000 EUR 

Ryzyko sektora netto €720 40% ryzyko sektora w wysokości 1800 EUR 

Ryzyko inwestycyjne brutto €400 10% ryzyko brutto w wysokości 4000 EUR 

Ryzyko portfela €1 000 Ryzyko oparte na inwestycjach netto  

 

5.6.4 Portfel inwestycyjny z ryzykiem walutowym 

W tym przykładzie portfel jest zdywersyfikowany, ale tylko w ramach kategorii inwestycji „akcje”. W rezultacie 

czynnikiem decydującym jest ryzyko inwestycyjne netto. 

Ponadto w tym przykładzie BP plc jest denominowane w GBP. Uznajmy BP plc za akcje kategorii A. Istnieje zatem 

ryzyko walutowe. Ryzyko walutowe w tym przykładzie jest określane jako 6,36% wartości waluty obcej w euro. 

Przy założeniu wartości aktywów wynoszącej 1000 GBP i kursu wymiany GBP/EUR wynoszącego 1,2, prowadzi 

to do ryzyka walutowego w wysokości 76,32 EUR. 

Uwaga: gdyby była to pozycja debetowa w akcjach BP plc, wynik ryzyka walutowego również wynosiłby 76,32 

EUR. Nie ma znaczenia, czy pozycja w walucie obcej jest dodatnia, czy ujemna. 

 

Tabela 5: Obliczanie ryzyka walutowego  

ABN AMRO Bank NV €800 Sektor finansowy 

Grupa ING NV €1 000 Sektor finansowy 

BP plc 1000 GBP Sektor ropy naftowej i gazu (GBP/EUR = 1,2) 

Wartość portfela €3 000  

Ryzyko zdarzenia €750 62,5% ryzyko zdarzenia w wysokości 1200 EUR (BP) 
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Ryzyko kategorii inwestycji 

netto 

€750 25% ryzyko netto w wysokości 3000 EUR 

Ryzyko sektora netto €720 40% ryzyko sektora w wysokości 1800 EUR 

Ryzyko kategorii inwestycji 

brutto 

€300 10% ryzyko brutto w wysokości 3000 € 

Ryzyko walutowe €76,32 1000 GBP * 6,36% * 1,2 

Ryzyko portfela €826,32 Ryzyko oparte na ryzyku inwestycyjnym netto i 

ryzyku walutowym  

 

5.6.5 Długi portfel inwestycyjny – krótka strategia 

Klient posiada portfel zgodnie ze strategią długi portfel-krótka strategia. Celem tej strategii jest wykorzystanie 

potencjalnej niedostatecznej lub nadmiernej wyceny akcji, na przykład w danym sektorze. Poniższa tabela 

przedstawia Saldo, z którego wynika, że całkowita wartość portfela wychodzi na zero. Ostatecznie, przy takiej 

strategii, nie potrzeba żadnych inwestycji poza wymogami, które DEGIRO nakłada na Ryzyko i Wartość 

zabezpieczenia. 

 

Tabela 6: Portfel inwestycyjny zgodnie ze strategią długi portfel-krótka strategia 

ABN AMRO Bank NV 

(B) 

+ €900 - €900 Grupa ING NV (A) 

ASMI (B) + €900 - €900 ASML (A) 

SHELL PLC (A) + € 1 100 - € 1 100 BP plc (A) 

Heineken (A) + €1 100 - €1 100 AB Inbev (A) 

Wartość długa + €4 000 - €4 000 Wartość krótka 

 

Ryzyko związane z powyższym portfelem będzie oparte na ryzyku inwestycyjnym brutto, ponieważ przekracza 

ryzyko sektora netto i ryzyko inwestycyjne netto. Przy obliczaniu ryzyka inwestycyjnego brutto ryzyko w wysokości 

10% ma zastosowanie do kategorii inwestycyjnej „akcje”. Łączna pozycja brutto powyższego portfela wynosi 

8000 EUR, w wyniku czego Ryzyko wynosi 800 EUR. 

 

Tabela 7: Obliczanie ryzyka strategii długi portfel-krótka strategia 

Wartość portfela €0  

Wartość brutto Salda €8 000  

Ryzyko zdarzenia €731,25 62,5% ryzyko zdarzenia w wysokości 900 EUR (ABN 

AMRO lub ASMI) 

Ryzyko kategorii inwestycji 

netto 

€0 25% ryzyko netto w wysokości 0 EUR 

Ryzyko sektora netto €0 40% ryzyko sektora w wysokości 0 EUR 

Ryzyko kategorii inwestycji 

brutto 

€800 10% ryzyko brutto w wysokości 8000 EUR 
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Ryzyko portfela €800 Ryzyko oparte na ryzyku inwestycyjnym brutto 

 

5.6.6 Portfel inwestycyjny z akcjami kategorii D 

Portfel klienta jest podzielony między akcje ABN Amro Bank NV, ING Group NV, Heineken i Fugro o wartości 

odpowiednio 800 EUR, 1000 EUR, 1000 EUR i 1200 EUR. Załóżmy, że są to akcje – odpowiednio – 

kategorii B, A, A i D. W przypadku akcji kategorii D stosuje się współczynnik ryzyka w wysokości 100%, a 

takie produkty są dodawane dla ich całej wartości do ryzyka inwestycyjnego netto, ryzyka sektora i ryzyka 

inwestycyjnego brutto. Wszystkie te akcje są notowane w euro, w wyniku czego nie ma dodatkowej dopłaty 

do obliczania Ryzyka z tytułu ryzyka walutowego. Ze względu na wysoką płynność akcji nie ma ryzyka 

związanego z płynnością. 

 

Tabela 8: Portfel inwestycyjny z produktem kategorii D 

ABN Amro Bank NV €800 Sektor finansowy 

Grupa ING NV €1 

200 

Sektor finansowy 

Heineken €1 

000 

Sektor żywności i napojów 

Fugro €1 

000 

Sektor ropy naftowej i gazu 

Wartość portfela €4 

000 

 

Ryzyko zdarzenia €750 62,5% ryzyko zdarzenia w wysokości 1200 EUR (ING) 

Ryzyko inwestycyjne 

netto 

€1 

750 

25% ryzyko netto w wysokości 3000 EUR + 100% z 1000 

EUR 

Ryzyko sektora netto €1 

800 

40% ryzyko sektorowe w wysokości 2000 EUR + 100% z 

1000 EUR 

Ryzyko inwestycyjne 

brutto 

€1 

300 

10% ryzyko brutto w wysokości 3000 EUR + 100% z 1000 

EUR 

Ryzyko portfela €1 

800 

Ryzyko oparte na ryzyku sektora netto  

 

Jak wynika z Tabeli 8, cała wartość Fugro jest dodawana do ryzyka inwestycyjnego netto, ryzyka sektora i 

ryzyka inwestycyjnego brutto. W tym przykładzie ryzyko portfela wynosi 1800 EUR, co odpowiada ryzyku 

sektora netto. 

 

4.6.7 Portfel inwestycyjny z opcjami 

W poniższym przykładzie przyjęto pozycje w opcjach z AEX jako wartością bazową. 

Ponieważ wartość opcji nie zmienia się w ujęciu indywidualnym (nieliniowym) zgodnie ze wskaźnikiem AEX, model 

oceny opcji oblicza potencjalny zysk lub stratę dla każdej indywidualnej pozycji w opcjach dla każdego ruchu w 

pozycji bazowej i każdego ruchu w domniemanej zmienności. Całkowity zysk lub strata dla każdej pozycji w 

opcjach pokaże całkowity efekt dla każdego indywidualnego scenariusza. Scenariusz, w którym wpływ ma 

najwyższy możliwy negatywny wynik, zostanie wykorzystany jako dopłata do Ryzyka. Poniższy przegląd 
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przedstawia obliczanie ryzyka związanego z opcją przy użyciu różnych wyników dla każdego scenariusza ze 

wskaźnikiem cen AEX 710. Wyobraźmy sobie następujący portfel opcji: 

- długie 1 AEX C650 17JUN22 przy cenie 76,65 EUR za kontrakt 

- krótkie 1 AEX C700 17JUN22 przy cenie 44,35 EUR za kontrakt 

 

Tabela 8: Obliczanie ryzyka opcji portfela opcji indeksu AEX 

 
 
Model ryzyka 

 
 

Scenariusz 
standardowy* 

 
Scenariusz 

ekstremalny 

** 

 
 

Ruchy w indeksie (710) 

 
 

 
25% 

 
 

 
0% 

 
 

 
-

25% 

 
 

 
125% 

 
 

 
-99% 

 
 

Zmienność 

 
 

-15% 

 
 

0% 

 
 

15% 

 
 

-15% 

 
 

0% 

 
 

15% 

 
 

-15% 

 
 

0% 

 
 

15% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

1 długa 
AEX C650 17JUN22 
 

 

16 402 

 

16 424 

 

16 475 

 
 

-406 

 
 

0 

 
 

434 

 
 

-7 150 

 
 

-7 036 

 
 

-6 873 

 
 

13 431 

 
 

-1 114 

 
 

1 krótka 
AEX C700 17JUN22 
 

 
 

-14 568 

 
 

-14 658 

 
 

-14 807 

 
 

546 

 
 

0 

 
 

-547 

 

4 140 

 

4 104 

 

4 033 

 
 

-13 147 

 
 

639 

 

 
Ryzyko portfela 

 
 

1 834 

 
 

1 766 

 
 

1 668 

 
 

140 

 
 

0 

 
 

-113 

 
 

-3 010 

 
 

-2 932 

 
 

-2 840 

 
 

284 

 
 

-475 

* Scenariusz standardowy składa się z 13 ruchów w udziale (lub indeksie) z towarzyszącymi ruchami w zmienności domniemanej 

** Scenariusz ekstremalny: współczynnik 5 ruchu w udziale (lub indeksie) w scenariuszu standardowym (w tym standardowe wzrosty i spadki 

zmienności), wynik jest zmniejszany o współczynnik 6,5. 

 

Dla wygody przegląd pokazuje tylko niewielką część różnych scenariuszy. W ten sposób scenariusz standardowy 

nie tylko obliczy ruch w wysokości 25% w samym indeksie. Oceni również scenariusz ruchów 2,5%, 5% itp. w 

indeksie. Łączne ryzyko związane z opcjami tego portfela inwestycyjnego wynosi 3010 EUR. Wynika to ze 

scenariusza, w którym indeks spada o 25%, a domniemana zmienność zmniejsza się o 15%. Przegląd wyraźnie 

pokazuje, że wszystkie elementy portfela opcji są zaangażowane w obliczanie ryzyka związanego z opcjami i że 

różne pozycje mogą się wzajemnie zabezpieczać. Model wyceny opcji może zatem uwzględniać różne łączne 

strategie dla rzeczywistego Ryzyka i oceniać strategie z więcej niż dwoma odrębnymi pozycjami. 

 

 

6. Złożenie Zlecenia 

Zlecenie z limitem 

Zgodnie z Przepisami i Zasadami DEGIRO wykorzystuje przepustowość ceny referencyjnej Instrumentu 

Finansowego, w którym można ustawić limit dla zlecenia z limitem. Zlecenie Klienta może być postrzegane jako 

nadużycie na rynku, jeśli limit wykracza poza rozsądne granice. Mianowicie takie Zlecenia mogą wysyłać mylący 

sygnał dla rynku.  

 

7. Procedura deficytu  

7.1 Procedura deficytu normalnego  

Podczas Dnia handlowego DEGIRO stale monitoruje, czy jego klienci przestrzegają Limitów, które mają do nich 

zastosowanie. W przypadku wykrycia deficytu DEGIRO rozpocznie procedurę deficytu i powiadomi klienta o 
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rodzaju deficytu. DEGIRO nalicza koszty w przypadku likwidacji. Koszty podano w dokumencie Tabeli Opłat w 

Informacjach o Usługach Inwestycyjnych. 

 

W przypadku deficytu depozytu zabezpieczającego na rachunku klienta takiemu klientowi wysyła się wezwanie 

do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wymagające od klienta dostosowania portfela poprzez sprzedaż 

pozycji lub deponowanie dodatkowych środków. Należy pamiętać, że deficyt może polegać zarówno na tym, że 

Ryzyko jest większe niż Wartość zabezpieczenia, jak i na tym, że ujemne saldo gotówkowe jest większa niż 

wartość zabezpieczenia.  

 

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest wysyłane, gdy deficyt jest równy lub wyższy niż 100 

EUR. W zależności od wielkości deficytu klient otrzymuje do 48 godzin, aby go usunąć. Jeśli po upływie tego 

terminu klient nadal ma deficyt, dział ryzyka dotyczącego klienta w DEGIRO rozpoczyna działanie poprzez 

zamknięcie niektórych pozycji klienta w celu dostosowania portfela i zmniejszenia Ryzyka lub ujemnego salda 

gotówkowego klienta. DEGIRO będzie dążyć do zmniejszenia ryzyka do minimum 90% Wartości Zabezpieczenia.  

Klient jest o tym powiadamiany e-mailem. DEGIRO nalicza koszty tej interwencji. Koszty podano w dokumencie 

Tabela Opłat w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych.  

 

W przypadku, gdy klienci inwestują w Instrumenty Pochodne, Środki Debetowe lub Krótką Sprzedaż Papierów 

Wartościowych, ważne jest, aby pamiętać, że klienci są odpowiedzialni za ciągłe uwzględnianie swego Wolnego 

zakresu oraz wykorzystania Środków Debetowych i Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych w ich portfelu. 

Odpowiedzialność ta obejmuje wymóg, by klienci dokonywali terminowych korekt, aby uniknąć interwencji ze 

strony DEGIRO. W zależności od Limitu, który może zostać naruszony, i ich Profilu klienci mogą dokonać korekt 

poprzez zmniejszenie pozycji w Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych lub Instrumentach Pochodnych (o 

które można zmniejszyć Ryzyko) poprzez przelewanie środków pieniężnych (co może zwiększyć Wartość 

zabezpieczenia i zmniejszyć wykorzystanie Środków Debetowych w stosownych przypadkach). Jeśli klienci 

zdecydują się na przelanie środków pieniężnych, klienci powinni wziąć pod uwagę czas trwania przelewu i 

zapewnić pewien margines. Ostatecznie możliwe jest, że gdy przelana kwota pojawi się na rachunku, nadal będzie 

niewystarczająca ze względu na zmieniające się warunki rynkowe, w wyniku czego Procedura deficytu pozostanie 

w mocy. Ponadto, ze względu na krótki okres, który DEGIRO stosuje w przypadku przekroczenia limitów ryzyka, 

ważne jest, aby klienci podejmowali natychmiastowe działania. W przypadku przelewu środków pieniężnych 

klienci mogą o tym powiadomić DEGIRO, wysyłając dowód wpłaty na adres risk@degiro.nl, wykorzystując adres 

e-mail zarejestrowany w DEGIRO. Aby dowód wpłaty był ważny, powinien on spełniać określone wymagania. 

Powinien to być obraz przedstawiający numer IBAN konta referencyjnego klienta, numer IBAN odbiorcy, kwotę i 

datę przelewu. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od DEGIRO, że dowód wpłaty spełnia wszystkie wyżej 

określone wymagania, klient może uznać go za zatwierdzony. W zależności od rodzaju deficytu i jego stopnia 

poważności DEGIRO może rozważyć odroczenie interwencji na krótki czas po otrzymaniu potwierdzenia 

przelewu.  

 

7.2 Bezpośrednia interwencja ze strony DEGIRO  

Jeśli w dowolnym momencie deficyt wzrośnie do więcej niż 25% Wartości zabezpieczenia lub Ryzyko stanie się 

równe lub większe niż 125% Wartości zabezpieczenia, dział ryzyka dotyczącego klienta DEGIRO powiadamia o 

tym klienta, przyznając klientowi jedną godzinę na usunięcie deficytu. W przypadku, gdy po upływie tego terminu 

deficyt jest nadal obecny na rachunku klienta, dział ryzyka dotyczącego klienta DEGIRO przystępuje do 

zamknięcia pozycji klienta w celu zmniejszenia Ryzyka do minimum 90% Wartości zabezpieczenia. Gdy Ryzyko 

staje się wyższe niż 135% Wartości zabezpieczenia, DEGIRO będzie uprawnione do podjęcia takich działań 

natychmiast i bez wcześniejszego ostrzeżenia. Jak wspomniano w tym dokumencie, klienci są odpowiedzialni za 

swoje inwestycje. DEGIRO interweniuje, aby zapobiec negatywnemu wpływowi ich Wolnego zakresu. W 

mailto:risk@degiro.nl
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przypadku, gdy DEGIRO musi interweniować w tym zakresie, kosztami likwidacji zostaną obciążeni klienci. Koszty 

podano w dokumencie Tabela Opłat w Informacjach o Usługach Inwestycyjnych. 


