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Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

(dalej: „Inwestor”)
a

LYNX B.V. za pośrednictwem oddziału LYNX B.V.
Regon: 024451778
Siedziba: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Republika Czeska
Zapisany w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, sp. nr. A 76398
(dalej: „Zleceniobiorca”)

zawierają wskazanego poniżej dnia, miesiąca i roku niniejszą

(dalej: „Umowa”)

ARTYKUŁ I.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Pośrednika jako handlującego papierami wartościowymi, aby w imieniu 
i na konto Inwestora otworzył konto inwestycyjne u spółki Interactive Brokers (UK) Ltd, z siedzibą w: Level 20 
Heron Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY, Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
(dalej: „IB”). Przedmiotem Umowy jest także obowiązek Pośrednika do przyjmowania i prowadzenia w systemach 
giełdowych poleceń Inwestora, dotyczących instrumentów finansowych, zgodnie z  § 4 akap. 2. lit. a) i b) Ustawy 
nr 256/2004 Dz.U. o obrocie na rynku kapitałowym (§ 4 odst. 2. písm. a) a b) Ustawa nr. 256/2004 Sb.,  
O rynku kapitałowym), wraz z późniejszymi zmianami. (dalej: Ustawa o obrocie na rynku kapitałowym).

2. Inwestor zobowiazuje się udzielić Pośrednikowi upoważnienia do pełnienia obowiązków Pośrednika według 
Artykułu I punktu 1. Umowy.

ARTYKUŁ II.
Opłaty

1. Pośrednik informuje Inwestora, że jedyną opłatą za jego działania według Umowy, są opłaty określone  
w oddzielnym dokumencie Opłaty.

2. Inwestor opłaci Pośrednikowi zobowiązania za każdą transakcję, przy kupnie i sprzedaży instrumentu 
finansowego na swoim rachunku inwestycyjnym w IB. Wysokość opłat jest uzależniona od ilości transakcji  
i instrumentu finansowego. Z opłat ustanawianych według dołączonego dokumentu Opłaty Pośrednik zapłaci 
część IB, stanowiącą 0-100%, w zależności od ilości transakcji i instrumentu finansowego.

3. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat z natychmiastowym skutkiem. Zmiany są 
przedstawiane na stronach internetowych Pośrednika w sekcji Opłaty i prowizje (www.lynxbroker.pl/oplaty-i-
prowizje). 

4. Przyjmowanie opłat umożliwia Pośrednikowi świadczenie wyższej jakości usług, niż mógłby zaoferować, gdyby 
opłat nie pobierał. Za wyższej jakości usługi uważa się ułatwienie wprowadzania poleceń kupna i sprzedaży po 
stronie Inwestora oraz przekazywanie aktualnych informacji i analiz o rynkach kapitałowych.

5. Pośrednik równocześnie oświadcza, że pobieranie opłat od Inwestora nie wpływa na działania Pośrednika,  
które zawsze ma na uwadze dobro Inwestora.

Umowę o świadczeniu usług

Umowa o świadczeniu usług
PESEL / data urodzenia
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ARTYKUŁ III.
Interactive Brokers

1. Inwestor niniejszym oświadcza, że zapoznał się z dokumentem INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED 
CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS, który jest dołączony w oddzielnym dokumencie Załączniki 
oraz, że chce otworzyć rachunek inwestycyjny w IB, zgodnie z warunkami określonymi w INTERACTIVE 
BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS i do jego otwarcia upoważnia 
Pośrednika.

2. Inwestor oświadcza, że zaznajomił się z treścią INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT 
FOR LYNX CUSTOMERS i rozumie ją, co potwierdza podpisem na Formularzu otwarcia rachunku. Inwestor 
równocześnie oświadcza, że postanowienia INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT 
FOR LYNX CUSTOMERS nie są dla niego niekorzystne, również postanowienia, które są standardem w 
podobnych przypadkach.

3. Pośrednik nie odpowiada za szkody, które inwestor może ponieść ze względu na złamanie postanowień ze strony 
IB lub stron trzecich, które świadczą usługi IB, z wyjątkiem przypadku, że szkoda powstała poprzez umyślne 
złamanie postanowień lub zaniedbaniem ze strony Pośrednika.  Ewentualna wypłata odszkodowania będzie 
wypłacana w gotówce.

ARTYKUŁ IV.
Ostrzeżenia dla Inwestorów odnośnie ryzyka połączonego z obrotem na rynkach kapitałowych

1. Niniejszym pośrednik ostrzega Inwestora odnośnie charakteru ryzyka połączonego z inwestowaniem na rynkach 
kapitałowych, które są opisane w oddzielnym dokumencie i w sekcji Charakter i ryzyko obrotu papierami 
wartościowymi. Biorąc pod uwagę złożoność oraz ogólne i szczegółowe ryzyko poszczególnych instrumentów, 
dokument ten nie obejmuje całego ryzyka i nie powinien zastępować dokładnej analizy właściwości i zagrożeń 
związanych z poszczególnymi instrumentami.

2. Inwestor niniejszym wyraźnie oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestowaniem na 
rynkach kapitałowych, i akceptuje ryzyko. Inwestor oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że z inwestowaniem na 
rynkach kapitałowych mogą być związane straty, i że jest w stanie te straty ponieść.

3. Pośrednik upomina Inwestora, że obrót na rynkach kapitałowych z użyciem derywatów finansowych może być w 
niektórych przypadkach inwestycją niekorzystną ze względu na sytuację finansową Inwestora. Handel na rynkach 
kapitałowych, w szczególności z wykorzystaniem pochodnych instrumentów finansowych wiąże się z dużym 
ryzykiem i może doprowadzić do utraty kapitału powyżej początkowego depozytu. Inwestor musi rozważyć, czy 
jest to właściwe dla danych instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie, a także biorąc pod uwagę 
sytuację finansową, awersję do ryzyka, liczbę lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego i inne czynniki.

4. W przypadku, gdy inwestor dokonuje zmian w informacjach dostarczonych przez IB bez poinformowania 
pośrednika (w tym rozszerzenie pozwoleń biznesowych), Pośrednik w tym przypadku jest odpowiedzialny za 
dostarczenie dodatkowych informacji na temat charakteru i ryzyka związanego z obrotem tych instrumentów. 
Pośrednik w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane tymi zmianami. 

5. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub spadki wartości inwestycji, szkody lub utratę 
zysków, chyba że zostanie udowodnione, że straty te są bezpośrednim wynikiem umyślnego działania lub 
rażącego zaniedbania ze strony Pośrednika.

 

ARTYKUŁ V.
Regulamin  użytkowania platformy inwestycyjnej

1. Niniejszy artykuł Umowy stanowi podstawowy regulamin związany z użytkowaniem platformy inwestycyjnej IB.
2. Inwestor jest zobowiązany przyjąć do realizacji polecenie, jeśli taka realizacja jest zgodna z wydanym poleceniem.
3. Inwestor rozumie, że nawet jeśli Pośrednik uważa platformę inwestycyjną za najstabilniejszą w swoim rodzaju, to 

nadal mogą zdażać się usterki. Ani Pośrednik ani IB nie odpowiadają za usterki systemowe i sieciowe. Inwestorzy, 
którzy potrzebują maksymalnej pewności do platformy inwestycyjnej, proponujemy równoległy odbiór danych z 
alternatywnej platformy inwestycyjnej.
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4. Inwestor odpowiada za ochronę swoich haseł i utrzymania ich w tajności.
5. Inwestor rozumie, że transakcja potwierdzona, a następnie anulowana przez giełdę, platformę inwestycyjną lub 

organ nadzoru jest uważana za anulowaną.
6. Polecenia są wypełniane zgodnie z regulaminem wypełniania poleceń IB, które znajdują się w załączonym 

dokumencie i. Inwestor zgadza się z tym regulaminem wypełniania poleceń.
7. Ani Pośrednik ani IB nie są odpowiedzialni za nadzwyczajne awarie wszelkich rodzajów, w szczególności awarie 

sieci elektrycznej czy komunikacyjnej oraz innych urządzeń, niezależnie od tego, czy są te sieci zarządzane przez 
Pośrednika, IB lub stroną trzecią.

8. Pośrednik nie udziela rad w sprawach podatkowych i żadnych oświadczeń Pośrednika nie można uważać za rady 
w sprawach podatkowych.

9. Inwestor rozumie, że transakcje nie dojdą do skutku, jeśli na rachunku inwestycyjnym nie będzie wystarczającej 
ilości środków.

10. Inwestor zobowiazuje się do stałego przechowywania wszystkich otrzymanych informacji.
11. Inwestor deklaruje, że wszelkie zmiany w jego danych osobowych i innych przekazywanych informacjach bedą 

niezwłocznie przekazane Pośrednikowi.

ARTYKUŁ VI.
Czas trwania Umowy

1. Strony Umowy zawierają Umowę na czas nieokreślony.
2. Inwestor ma prawo do rozwiązania umowy w każdym momencie za pomocą pisemnego wypowiedzenia.  

Wypowiedzenie skutkuje  z dniem doręczenia go Pośrednikowi. Do wypowiedzenia pełnomocnictwa dochodzi w 
momencie wypowiedzenia Umowy i staje się ono skuteczne z dniem doręczenia go Pośrednikowi. 

ARTYKUŁ VII.
Ochrona danych osobowych

1. Inwestor udziela zgody Pośrednikowi na przetwarzanie i zachowanie danych osobowych przekazanych 
Pośrednikowi, zgodnie z Ustawą nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych (Ustawa nr 101/2000 Sb.,  
O ochronie danych osobowych), z późniejszymi zmianami.

2. Zgoda na przetwarzanie i zachowanie danych osobowych zawiera w sobie także zgodę na przetwarzanie  
i zachowanie danych osobowych przez dalsze subiekty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Umowy 
z Pośrednikiem. Zgoda na przetwarzanie i zachowanie danych osobowych jest udzielona Pośrednikowi na czas 
nieokreślony, przy czym może być kiedykolwiek odwołana pisemnym oświadczeniem, przesłanym na adres 
siedziby Pośrednika.

3. Inwestor zgadza się również na użycie przez Pośrednika jego danych osobowych przy przygotowywaniu 
propozycji kontraktowych w ramach czynności Pośrednika i użyczenia ich stronom Umowy według umowy.

4. Inwestor następnie oświadcza, że został poinformowany o swoich prawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Pośrednika, zwłaszcza o tym, że ma prawo według § 11, 12 a 21 Ustawy nr 101/2000 Dz.U.,  
o ochronie danych osobowych (§ 11, 12 a 21 Ustawa nr 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), z późniejszymi 
zmianami, tj. zwłaszcza, że udostepnienie danych osobowych jest dobrowolne, że zgoda z ich przetwarzaniem 
i zachowaniem może być kiedykolwiek odwołana, że ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich 
poprawy, blokowania nieprawidłowych danych, ich likwidacji, wraz z prawem do zwrócenia się w przypadku 
domniemanego naruszenia jego praw do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Inwestor niniejszym oświadcza, że zgadza się na stałe przesyłanie informacji o stanie jego rachunku 
inwestycyjnego.
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ARTYKUŁ VIII.
Postanowienia końcowe

1. Inwestor zaznajomił się z treścią i zgadza się na opłaty Pośrednika określone w oddzielnym dokumencie Opłaty.
2. Umowa wchodzi w życie i staje się ważna z dniem doręczenia Umowy do pośrednika i potwierdzeniem otwarcia 

rachunku inwestycyjnego Inwestora.
3. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między stronami, których treść zawiera Umowa.
4. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy bez uprzedniego informowania. W przypadku, że 

Inwestor nie zgodzi się ze zmianami, ma prawo do wypowiedzenia Umowy według artykułu VI. Punktu 2 Umowy.
5. Umowa, prawa i obowiązki w niej są podporządkowane Ustawie nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego  

(ustawa nr. 89/2012 Sb., Kodeksu cywilny) z późniejszymi zmianami. Umowa podlega aktualnemu prawu 
Republiki Czeskiej.

6. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważnym lub niewykonalnym, nie będzie miało to wpływu 
na resztę postanowień Umowy. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się, że nieważne lub niewykonalne 
postanowienia będą zastąpione takimi, które swoją treścią i działaniem będą zgodne z aktualnym prawem 
Republiki Czeskiej w tym czasie.

7. Obie strony umowne oświadczają, że zaznajomiły się z treścią Umowy, że ja rozumieją i nie sprzeciwiają się 
jej, przy czym zawierają Umowę na podstawie swobodnej, poważnej i wolnej woli, nieprzymuszenie, ani pod 
naciskiem lub przy niesprzyjających warunkach, na czego dowód załączają swoje własnoręczne podpisy.

Podpisem poniżej Inwestor potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaznajomił się w pełnym 
stopniu z informacjami zawartymi w Umowie i załączonymi dokumentami Załączniki
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