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   Załącznik 1: Polityka Klasyfikacji Klienta LYNX B.V.   
  
  

1.   LYNX oferuje usługi inwestycyjne i w związku z tym jest zobowiązany poprzez obowiązujące prawo i przepisy, aby klasyfikować 
Klientów według odpowiednich kategorii. Te kategorie to: Klient nie profesjonalny, profesjonalny lub kontrahent uprawniony. 
Klasyfikacja Klienta do danej kategorii ma konsekwencje w postaci stopnia ochrony jaką otrzymuje Klient i obowiązkiem opieki jaki 
LYNX ma w stosunku do odpowiedniego Klienta. Na przykład, Klient profesjonalny otrzymuje mniejszą ochroną niż Klient nie 
profesjonalny.   
  

2.    LYNX zapewnia swoje (obsługa transakcji bez usług towarzyszących, execution-only) usługi inwestycyjne dla nieprofesjonalnych 
Klientów i profesjonalnych Klientów. LYNX wybrał, co do zasady, aby klasyfikować swoich Klientów jako nieprofesjonalnych 
Klientów. W oparciu na obowiązujące prawo i przepisy możliwa jest klasyfikacja nieprofesjonalnych Klientów jako profesjonalnych 
Klientów. Sekcja 3 poniżej określa warunki, na których możesz być klasyfikowany jako profesjonalny Klient na własną prośbę. 
LYNX określa zakres w jakim spełni taką prośbę.   
  

3.   LYNX nigdy nie zaklasyfikuje Cię jako profesjonalnego Klienta z własnej inicjatywy. Jednakże możesz przesłać LYNX pisemną 
prośbę, aby być zaklasyfikowanym jako profesjonalny Klient. Jak wskazano powyżej, LYNX nie jest zobowiązany, aby spełnić tę 
prośbę. Jeżeli LYNX weźmie taką prośbę pod uwagę, w żadnym wypadku nie spełni tej prośby, jeżeli ocena przeprowadzona 
przez LYNX odnośnie Twoich kompetencji, doświadczenia i wiedzy w świetle umowy nie wykazuje w sposób rozsądny, że jesteś 
w stanie dokonywać swoich własnych decyzji inwestycyjnych i sam oceniać odpowiadające im ryzyko. Musisz w każdym razie 
spełnić dwa z następujących kryteriów ilościowych, aby kwalifikować się do klasyfikacji jako Klient profesjonalny:   
  

a. W ostatnich czterech kwartałach przeprowadziłeś średnio 10 transakcji znacznych rozmiarów w każdym kwartale;   
b. Rozmiar Twojego portfela instrumentów finansowych składający się zarówno z depozytów gotówkowych i 

instrumentów finansowych jest wyższy niż  500 000 €;  
c. Pracujesz lub pracowałeś/aś w sektorze finansowym przez przynajmniej jeden rok, gdzie jesteś lub byłeś/byłaś 

zaangażowana w działania, które wymagają wiedzy o zamierzonych transakcjach lub usługach;   
  

4.   Ponadto będziesz musiał/musiała spełnić kryterium jakościowe, w którym musi być rozsądna pewność, że Ty jako Klient/ka 
nieprofesjonalny/a jesteś w stanie podejmować własne decyzje inwestycyjne i samodzielnie oceniać odpowiadające im ryzyko.  
  

5.    Przed spełnieniem jakiejkolwiek prośby od Ciebie jak opisano w Akapicie 3, LYNX również dodatkowo przekaże Ci ostrzeżenie o 
niższym stopniu ochrony odnoszącym się do Klientów profesjonalnych i o fakcie, że plan odszkodowań inwestora nie będzie już 
miał dla Ciebie  zastosowania (patrz Załącznik 5 w celu znalezienia wyjaśnienia jak działa plan odszkodowań inwestora). W takim 
przypadku musisz również potwierdzić w osobnym dokumencie, że jesteś świadomy/a konsekwencji odnoszących się do niższego 
stopnia ochrony.  
  

6.    Jeżeli jesteś zaklasyfikowana/y jako Klient profesjonalny LYNX, ale w danym momencie już nie spełniasz warunków odnoszących 
się do tej klasyfikacji jako Klient profesjonalny, LYNX zaklasyfikuje/ zmieni Twoją klasyfikację na Klienta nieprofesjonalnego i 
poinformuje Cię o tym. 
 
  


