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Szanowni klienci, 
celem niniejszego dokumentu jest przybliżenie Państwu ograniczeń w handlu kontraktami na różnice 
kursowe (dalej "CFD") wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej "KNF"). Prosimy o 
zapoznanie się z tym dokumentem. Dziękujemy. 
 
 

I. Wprowadzenie 
Dostawcą usług inwestycyjnych1 jest LYNX B.V., oddział CZ (dalej „LYNX“).; o numerze identyfikacyjnym: 
02451778; Adres siedziby: Vaclavske namesti 776/10, Nove Mesto, 110 00 Prague 1, Republika Czeska; 
forma prawna: Oddział, nr akt. A 76398 zarejestrowany przez Sąd Miejski w Pradze; regulowana przez 
Narodowy Bank Czeski; Adres biura LYNX: Za Hanspaulkou 879/8,160 00 Prague 6, Republika Czeska. 
 
LYNX stosuje uczciwe, sprawiedliwe i profesjonalne postępowanie przy świadczeniu usług, zgodnie z 
najlepszym interesem swoich klientów2 (dalej "klienci").  Ochrona inwestorów i klientów, w tym ich interesów, 
jest naszym priorytetem. Dlatego niniejszym informujemy o poniższym komunikacie prasowym 
wydanym przez KNF. 
 

II. Komunikat prasowy Komisji Nadzoru Finansowego 
Komunikat prasowy KNF w sprawie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnicę 
(CFD) klientom detalicznym znajdziesz tutaj: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66651&p_id=18 

 
Link do dokumentu: Komunikat UKNF w sprawie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży 
kontraktów na różnicę (CFD) klientom detalicznym 
 
ESMA zgadza się na zakazanie opcji binarnych i ograniczenie CFD w celu ochrony inwestorów detalicznych 
https://www.knf.gov.pl/en/news?articleId=61273&p_id=19  
 

III. Przepisy końcowe 
Informacje LYNX, włącznie z ostrzeżeniem znajdują się na tej stronie: https://www.lynxbroker.pl/oplaty-i-
prowizje/cfd/ 
Informacje na temat handlu CFD poprzez Interactive Brokers, włącznie z ostrzeżeniem znajdują pod tym 
linkiem: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/?f=commission&p=cfd )   
 
Dokumenty LYNX oraz IBIE, włącznie z ostrzeżeniami znajdują się tutaj:  
https://www.lynxbroker.pl/wsparcie/dokumenty/  
 
W razie pytań dotyczących handlu CFD możesz się skontaktować z nami dzwoniąc pod numer: 800 080 563 
lub pisząc na adres email: info@lynxbroker.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drukowana wersja tego dokumentu jest dostępna w biurze LYNX. 
LYNX B.V. zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego dokumentu. 
 
Data wejścia w życie: 7 października 2022 r. 

 
1 LYNX B.V. jest regulowana przez Narodowy Bank Czeski i jest prowadzona jako "Oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej (nie-bank)" 
zgodnie z Wykazem regulowanych i zarejestrowanych podmiotów rynku finansowego 
2 Klienci pochodzący ze Słowacji i Polski zostali wstępnie zaakceptowani przez LYNX Oddział w Czechach. 
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