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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY  

KLUCZOWE INFORMACJE  

CFD NA INDEKSY 

CEL 

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie 

tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, 

potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównaniu go z innymi produktami. 

Produkt 

Kontrakt na różnicę (CFD) 

oparty na indeksie 

giełdowym, dalej zwany 

"produktem". 

 

Dane identyfikacyjne  

i kontaktowe twórcy 

produktu 

XTB S.A., ul. Prosta 67, 00-838 

Warszawa, Polska, dalej zwane 

"XTB". Dane kontaktowe 

(telefoniczne i mailowe) dostępne 

są na stronie internetowej pod 

adresem: 

https://www.xtb.com/pl/kontakt. 

Informacje na temat 

właściwego organu 

Komisja Nadzoru 

Finansowego, ul. Piękna 

20, 00-549 Warszawa, 

Polska. 

Data dokumentu 

Data dokumentu: 1 

grudnia 2017 r. Data 

ostatniej zmiany 

niniejszego dokumentu: 

21 kwietnia 2022 r. 

Dodatkowe 

ostrzeżenie 

Zamierzasz kupić 

produkt, który jest 

skomplikowany i może 

być trudny 

do zrozumienia. 

CO TO ZA PRODUKT? 

RODZAJ 

Instrument pochodny będący kontraktem na różnicę (CFD). Produkt wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej. Produkt pozwala klientowi spekulować 

na wzrostach i spadkach poziomów indeksów akcji na rynkach międzynarodowych. Klient może otworzyć pozycję długą, w przypadku, gdy uważa, że cena 

aktywa bazowego wzrośnie lub krótką, w przypadku, gdy Klient uważa, że cena aktywa bazowego spadnie. 

CELE PRODUKTU I ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW 

Celem produktu jest umożliwienie uzyskiwania korzyści ze zmian cen instrumentu bazowego bez jego posiadania. Stopa zwrotu z inwestycji w produkt zależy 

od ceny otwarcia oraz ceny zamknięcia pozycji. Produkt odzwierciedla zmiany cen instrumentów bazowych, na których jest oparty. Profile zysku i ryzyka w 

tym produkcie są symetryczne. Inwestor otwierając transakcję na produkcie składa depozyt, ale może stracić więcej niż złożona pod niego kwota. Nie istnieje 

termin zapadalności produktu. XTB jest uprawnione w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług do jednostronnego rozwiązania produktu. 

DOCELOWY INWESTOR INDYWIDUALNY 

Produkt nie jest przeznaczony dla każdego inwestora. Produkt jest przeznaczony dla inwestora indywidualnego, który rozumie, jak tworzone są ceny produktu, 

który wie, co to jest depozyt zabezpieczający i na czym polega mechanizm dźwigni finansowej. Inwestor musi mieć świadomość ryzyka inwestycyjnego i być 

zdolny do poniesienia ryzyka ewentualnej straty także w krótkim horyzoncie czasowym. Produkt może być wykorzystany w celach inwestycyjnych, 

spekulacyjnych, dywersyfikacji portfela, a także w celu zabezpieczenia ekspozycji na instrument bazowy. 

JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 

OGÓLNY WSKAŹNIK RYZYKA 

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest 

prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy. Ogólny 

wskaźnik ryzyka dla produktu wynosi 7 i jest to maksymalny wskaźnik. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że inwestor może utrzymywać produkt 

nawet przez krótki okres czasu w celach spekulacyjnych. Inwestor może nie być w stanie spieniężyć inwestycji albo może być zmuszony do poniesienia 

znaczących dodatkowych kosztów, aby wcześniej spieniężyć inwestycję. Całkowita strata inwestora może znacznie przekroczyć depozyt 

zabezpieczający dla danej otwartej pozycji. Produkt może być denominowany w innej walucie niż waluta państwa, w którym zamieszkuje inwestor, 

dlatego zwrot dodatkowo może ulegać zmianom w zależności od wahań kursu walutowego. 

 

 

 

Mniejsze ryzyko Większe ryzyko 

 
Możliwa strata zainwestowanego kapitału 

Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał, rozumiany jako depozyt zabezpieczający dla otwartej pozycji na produkcie. W przypadku znaczącej zmiany 

ceny instrumentu bazowego możliwe jest wystąpienie straty przekraczającej początkowy depozyt i możliwe jest powstanie zobowiązań przekraczających 

zainwestowany kapitał. Produkt nie uwzględnia ochrony kapitału przed ryzykiem rynkowym. 

 
Scenariusz rozwoju sytuacji i przyjęte założenia 

1 2 3 4 5 6 7 
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W niniejszym rozdziale pokazano, jakie kwoty zysków lub strat może przynieść inwestycja w ciągu 1, 3 i 5 lat w różnych scenariuszach, przy założeniu otwarcia 

pozycji wymagającej wniesienia jednorazowo zabezpieczenia w wysokości 10.000 EUR (kwota inwestycji). Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki 

mogłaby przynieść inwestycja i mogą zostać porównane ze scenariuszami dotyczącymi innych produktów. Przedstawione wyniki są szacunkami przyszłych 

wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Zwrot będzie się różnił 

w zależności od wyników na rynku i długości utrzymywania inwestycji. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, jaki może być wynik inwestycji 

w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której XTB nie jest w stanie wypłacić pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują 

wszystkie koszty samego produktu, nie uwzględniają natomiast osobistej sytuacji podatkowej inwestora, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. 

Otwarcie pozycji długiej oznacza, że inwestor uważa, że kurs instrumentu bazowego będzie rosnąć, otwarcie pozycji krótkiej oznacza, że inwestor uważa, 

że kurs instrumentu bazowego będzie spadać. Przykładowo, jeżeli dla pewnej inwestycji mamy wynik 8% oraz 800 EUR to oznacza to, że po zainwestowaniu 

10.000 EUR wartość końcowa wyniesie 10.800 EUR, czyli 800 EUR zysku. Z kolei w przypadku -3% oraz -300 EUR po zainwestowaniu 10.000 EUR wartość 

końcowa wyniesie 9.700 EUR, generując 300 EUR straty. W przypadku gdy strata przekracza 100%, np. -145% oraz -14.500 EUR oznacza to, że po 

zainwestowaniu 10.000 EUR inwestor utraci całą tę kwotę i powinien dopłacić jeszcze 4.500 EUR. Scenariusze dotyczące wyników dla wszystkich kontraktów 

na różnice kursowe (CFD), opartych o indeksy giełdowe, znajdują się pod tym linkiem: [LINK]. 

 

Przykładowe scenariusze dla 5 instrumentów CFD opartych o indeksy giełdowe dla pozycji długich dla okresu wynoszącego 1 rok: 
 

Scenariusz DE30 US30 W20 UK100 ITA40 

Korzystny 
38% 

3 795 EUR 

37% 

3 730 EUR 

40% 

4 040 EUR 

35% 

3 460 EUR 

49% 

4 935 EUR 

Umiarkowany 
16% 

-1 642 EUR 

17% 

1 746 EUR 

12% 

1 158 EUR 

17% 

1 657 EUR 

24% 

2 408 EUR 

Niekorzystny 
- 2% 

- 188 EUR 

0% 

31 EUR 

-11% 

-1 133 EUR 

1% 

81 EUR 

3% 

282 EUR 

Warunków skrajnych 
-75% 

-7 465 EUR 

-72% 

-7 210 EUR 

-89% 

-8 883 EUR 

-72% 

-7 157 EUR 

-80% 

-7 996 EUR 
 

Informacje na temat warunków zwrotu dla inwestorów indywidualnych lub wyznaczonych górnych limitów zysku dla inwestorów 

Wyjście z inwestycji w produkt nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. Produkt nie posiada górnych widełek zysku dla inwestora. 

Stwierdzenie, że przepisy podatkowe macierzystego państwa członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na rzeczywiście 

wypłacony zysk 

Przepisy podatkowe macierzystego państwa członkowskiego inwestora indywidualnego mogą mieć wpływ na rzeczywiście wypłacony zysk. 

CO SIĘ STANIE, JEŻELI XTB NIE BĘDZIE MIAŁO MOŻLIWOŚCI WYPŁATY? 
XTB jest uczestnikiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. gwarantującym bezpieczeństwo aktywów inwestorów. W 

przypadku niewykonania zobowiązania na skutek niewypłacalności XTB wszystkim klientom przysługuje prawo do rekompensaty wartości utraconych 

instrumentów finansowych, zgromadzonych w XTB do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji 

maksymalna wysokość rekompensaty wynosi równowartość w złotych 3000 EURO w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% 

nadwyżki ponad tę kwotę, z zastrzeżeniem że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EURO. 

Ponadto, inwestor zachowuje prawo do dochodzenia od masy upadłości, masy sanacyjnej lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad określoną wyżej 

kwotę. Nadzór nad całością systemu rekompensat oraz nad jego uczestnikami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

JAKIE SĄ KOSZTY? 
 

Koszty jednorazowe 

Spread 
Różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży w momencie zawierania transakcji. Koszt ten może być różny 

w zależności od warunków rynkowych. 

Prowizja Opłata prowizyjna pobierana przy otwarciu oraz zamknięciu transakcji. Opłata dotyczy tylko rachunków PRO. 

Opłata transakcyjna Opłata związana z zawieraniem transakcji na wybranych instrumentach CFD, związana z opłatami na rynku bazowym. 

Ekwiwalent dywidendy 

Opłata związana z wypłatą ekwiwalentu dywidendy na wybranych instrumentach CFD (w przypadku indeksów tylko dla 

indeksów kasowych). Występuje tylko jeśli spółki wchodzące w skład indeksu kasowego wypłacają dywidendę mającą 

wpływ na wartość indeksu. 

 

 

Koszty powtarzające 

Punkty swapowe 
Przetrzymanie pozycji na kolejny dzień może się wiązać z naliczeniem opłaty. Sposób obliczenia opłaty ukazany jest 

w sekcji „Punkty Swap” w Tabeli Specyfikacji [LINK]. 
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7 Link do strony internetowej: https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/oplaty-prowizje. 
8 Dokładne wartości punktów swapowych, spreadów, opłat i prowizji znajdują się na stronach XTB. 

Ilustracja obok obrazuje wpływ kosztów na całkowity zwrot z 

inwestycji. Ilustracja ma charakter poglądowy, koszty odpowiednie 

dla danego Instrumentu Finansowego opisane zostały 

w odpowiedniej tabeli na stronie internetowej7, a dokładne wartości 

przedstawione w tabelach kosztów. 

 

PRZYKŁAD8 

Klient otwiera pozycję o nominale 1 lota na instrumencie ITA40.cash. W 

momencie otwierania transakcji cena rynkowa instrumentu jest równa 

22257/22273, a prowizja pobrana od transakcji przez brokera wynosi 3,5 EUR/lot. Opłata giełdowa związana z obrotem 1 lota instrumentu ITA40.cash wynosi 

50 EUR. Nominał lota jest równy 5 EUR. Wartości punktów swapowych dla instrumentu ITA40.cash są równe 0 dla długich oraz krótkich pozycji. W okresie 

utrzymywania przez klienta pozycji tylko jedna spółka wchodząca w skład indeksu wypłaciła dywidendę mającą wpływ na wartość indeksu. Wpływ ten wynosił 

10 punktów indeksowych. Wielkość zabezpieczenia rozliczeniowego pobieranego przy otwieraniu transakcji wynosi 10% wartości nominalnej pozycji, czyli 

około 49827.86 EUR. 

 

Rodzaj kosztu Wartość nominalna Wartość procentowa 

Spread (22273-22257)* 5 EUR = 80 EUR 0,1606% zabezpieczenia rozliczeniowego 

Prowizja za otwarcie pozycji 3,5 EUR 0,007% zabezpieczenia rozliczeniowego 

Prowizja za zamknięcie pozycji 3,5 EUR 0,007% zabezpieczenia rozliczeniowego 

Opłata giełdowa przy otwarciu pozycji 50 EUR 0,1003% zabezpieczenia rozliczeniowego 

Opłata giełdowa przy zamknięciu pozycji 50 EUR 0,1003% zabezpieczenia rozliczeniowego 

Ekwiwalent dywidendy 10* 5 EUR= 50 EUR 0,1003 zabezpieczenia rozliczeniowego 
 

ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ 

WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Inwestor może zakończyć inwestycję w produkt w dowolnym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami, innymi niż 

standardowe koszty zamknięcia pozycji. 

Termin odstąpienia od umowy 
Inwestor może odstąpić od transakcji na produkcie składając oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli transakcja na produkcie została zawarta po błędnej cenie i 

XTB potwierdzi błąd na podstawie cen określonej liczby Instytucji referencyjnych. Szczegółowe zasady, w tym termin odstąpienia od transakcji zawartej po 

cenie błędnej oraz sposób ustalenia ceny błędnej zostały określone w Regulaminie świadczenia usług. 

Zalecany okres posiadania 
Inwestor samodzielnie określa okres posiadania produktu, jednakże XTB zamyka pozycję otwartą na CFD na indeksie bez zgody Klienta po upływie 365 dni 

od daty otwarcia pozycji. 

Przedterminowe zbycie 
Inwestor samodzielnie określa okres posiadania produktu. Produkt nie posiada określonego czasu przetrzymania, zaś zamknięcie pozycji nie powoduje 

powstania nadzwyczajnych opłat i kar oraz nie zmienia profilu ryzyka produktu. Zamknięcie pozycji możliwe jest w godzinach handlu produktem. 

Konsekwencje spieniężenia przed upływem terminu ważności lub końcem zalecanego okresu posiadania 
Inwestor może zakończyć inwestycję w każdym momencie. Decyzja taka nie wiąże się z żadnymi nadzwyczajnymi kosztami. 

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Inwestor może zgłosić do XTB skargę dotyczącą oferowanych przez XTB produktów i usług. Skargi dotyczące usług świadczonych przez XTB mogą być 

złożone wyłącznie: (1) osobiście w siedzibie XTB, (2) telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 273 99 50, (3) elektronicznie, na formularzu on-line 

dostępnym w pokoju inwestora, oraz (4) korespondencyjnie, na dedykowanym formularzu, na adres siedziby XTB. Szczegółowe zasady dotyczące 

rozpatrywania skarg określone zostały w Regulaminie świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i zasad składania skarg dostępne są w 

Instrukcji dotyczącej składania skarg, pod adresem: „https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne/regulaminy-wzory-

dokumentow”. 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Wszelkie dodatkowe dokumenty zawierające kompleksowe informacje dotyczące produktu, w tym m.in. szczegółowe informacje dotyczące opłat oraz cech 

produktu zawarte są na stronie internetowej (wraz z jej podstronami) pod adresem: "https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/". 

 

Prowizja

Opłaty giełdowe

Opłata od ekwiwalentu dywidendy

Spread

Zwrot z inwestycji


