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I. Wprowadzenie 

Serwis inwestycyjny jest zapewniany przez LYNX B.V., Oddział CZ (dalej „LYNX1.”).; Nr ID: 02451778; Adres: Vaclavske 
namesti 776/10, Nove Mesto, 110 00 Praha 1, Republika Czeska; forma prawna: oddział, nr akt 76398 zarejestrowany przez 
sąd miejski w Pradze. 
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (KID): zapewniamy klientom zgodnie z rozporządzeniem PRIIP, a LYNX 
zastrzegł sobie prawo do ich ciągłej aktualizacji2. Podczas świadczenia usług LYNX postępuje uczciwie i profesjonalnie 
zgodnie z najlepszym interesem swoich klientów3 (zwanymi dalej „klientami”). Ochrona inwestorów i ochrona konsumentów 
lub interesów wszystkich klientów jest naszym priorytetem4. 

II. Odpowiednie przepisy prawne   

Zasady dotyczące PRIIP opierają się głównie na prawie UE i prawie czeskim, lista znajduje się poniże5: 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (tutaj) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 

dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania 

i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Tekst mający znaczenie dla EOG).  

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) (tutaj) 2016/1904 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do interwencji produktowej (Tekst mający 

znaczenie dla EOG).  

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (tutaj)   nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe 
informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów 

inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, 

przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu 

przekazania takich dokumentów (Tekst mający znaczenie dla EOG).  

III. Przepis końcowy 

LYNX przygotował dokumenty i informacje dla klientów, w tym m.in. ujawnienia ryzyka, które można znaleźć na 
stronie www.lynxbroker.pl oraz w sekcji „Dokumenty”. Dokumenty zawierające kluczowe informacje można znaleźć tutaj: 
https://www.lynxbroker.pl/priips/. Dokumenty są dostępne dla klientów za darmo i niniejszym prosimy klientów o zapoznanie 
się z nimi z dużym wyprzedzeniem. 

LYNX jest zobowiązany działać przede wszystkim z profesjonalną opieką, która m.in. wymaga od klienta posiadania 
wystarczających dostępnych informacji, w szczególności związanych z ryzykiem związanym z produktem, w odniesieniu do 
poszczególnych postanowień MiFIDII. LYNX nie jest właścicielem produktu. LYNX zapewnia przede wszystkim: (i) pełną 
wstępną akceptację klientów, (ii) wsparcie i profesjonalną obsługę klientów LYNX, (iii) otwarcie i prowadzenie rachunku 
aktywów za pośrednictwem Interactive Brokers, na której platformie klienci dokonują transakcji inwestycyjnych instrumenty 
bez jakiejkolwiek interwencji LYNX; LYNX nie prowadzi bezpośrednio tych rachunków aktywów i aktywów klientów. 

Wersja drukowana tego dokumentu jest dostępna w oddziałach LYNX. Data wejścia w życie tego dokumentu: 9 marca 2021 
LYNX zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego dokumentu. 
 
Prawo autorskie:  Dokument ten nie może być kopiowany, pobierany, publikowany w inny sposób, rozpowszechniany w jakikolwiek inny sposób przez LYNX bez 
uprzedniej pisemnej zgody LYNX lub upoważnionych osób. Możesz wydrukować i / lub pobrać ten dokument wyłącznie do własnego użytku. Rozpowszechnianie 
linku do strony internetowej LYNX jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody LYNX 

 

 

 
1LYNX jest regulowany przez Narodowy Bank Czech i jest utrzymywany jako „Oddział (jednostka organizacyjna) zagranicznego OCP 
(niebankowego)” na listach instytucji podlegających regulacji i listach zarejestrowanych podmiotów rynku finansowego. Podczas świadczenia 
usług inwestycyjnych należy przestrzegać wewnętrznych zasad LYNX B.V., a także przepisów europejskich i lokalnych. 
2 Dokument dotyczący kluczowych informacji (KID) ma na celu poprawę przejrzystości i porównywalności produktów inwestycyjnych dla 
inwestorów detalicznych. 
3 Klienci pochodzący ze Słowacji i Polski są wstępnie akceptowani przez oddział LYNX Czech Republic. Klient LYNX oznacza na przykład 
inwestora, klienta, konsumenta, przedstawiciela, ustawowego przedstawiciela osoby prawnej, UBO, ale także osoby prawnej (firmy). 
4 Oddział LYNX Poland jest oddziałem wirtualnym, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu LYNX B.V.  
5
Wymieniono tylko właściwe prawo, złożona lista nie jest wyczerpująca. 
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