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Szanowni klienci, 

celem tego dokumentu jest zapoznanie Was z Regulaminem korzystania z rachunku papierów 

wartościowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem. Dziękujemy. 

 

I. Wprowadzenie 

Dostawcą usług inwestycyjnych1 jest LYNX B.V., Oddział (dalej „LYNX”); REGON: 02451778; z 

siedzibą w Republice Czeskiej, Plac Wacława 776/10, 110 00 Praga 1; forma prawna: oddział 

przedsiębiorstwa zagranicznego; wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Miejski w Pradze pod numerem A 76398. 

Świadcząc swoje usługi LYNX stosuje uczciwe, sprawiedliwe i profesjonalne praktyki zgodne z 

najlepszym interesem swoich klientów2 (dalej „klienci”). Zarówno ochrona inwestorów jak i ich 

interesów stanowi dla nas kwestię priorytetową. 

II. Ustawodawstwo 

Regulamin opiera się o przepisy prawne EU i Republiki Czeskiej, które przedstawiamy poniżej3: 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65 / UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 

rynków instrumentów finansowych oraz o zmieniającą dyrektywę 2002/92 / WE i 2011/61 / UE 

(dostępna tutaj) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124 / 

WE 2003/125 / WE i 2004/72 / WE (dostępne tutaj) 

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów 

organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć 

zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dostępne tutaj) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca 

dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do 

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 

2013/36/ (informacje dostępne tutaj) 

• Przepisy prawne AML/CFT Republiki Czeskiej: tutaj. 

 

 
1 LYNX B.V. jest regulowany przez Narodowy Bank Czeski i jest prowadzony jako „Oddział podmiotu zagranicznego (nie banku)” 
Lista rejestrowanych i regulowanych podmiotów na rynku finansowym 
2 Klienci ze Słowacji i Polski są wstępnie akceptowani przez oddział LYNX w Republice Czeskiej. Klient LYNX to np. klient, 
konsument, inwestor, posiadacz rachunku itp. 
3 Powyżej wymieniono tylko najważniejsze akty prawne mające zastosowanie do działalności LYNX; lista nie jest wyczerpująca. 

https://www.lynxbroker.pl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R0565
https://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/aml_cft
http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html
http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html
http://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=en
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III. Regulamin korzystania z rachunku papierów wartościowych  

LYNX zapewnia przede wszystkim wstępną akceptację klientów i otwarcie rachunku w Interactive 
Brokers (U.K.) Limited, na którego platformie klienci handlują instrumentami inwestycyjnymi bez 
interwencji LYNX; LYNX nie prowadzi bezpośrednio rachunków swoich klientów i nie zarządza 
bezpośrednio portfelami swoich klientów. 
Rachunek papierów wartościowych przeznaczony jest do obrotu poszczególnymi 
instrumentami inwestycyjnymi i nie jest przeznaczony przede wszystkim i tylko do konwersji 
walut. 

 

IV. Wprowadzenie klientów do procedur LYNX 
 

LYNX stosuje różne zasady i procedury, o których informuje swoich klientów i które znajdą Państwo na 
stronie internetowej: https://www.lynxbroker.pl/dokumenty/, na przykład: 

• Ograniczenie konfliktów interesów w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych; 

• Podsumowanie zasad rozpatrywania reklamacji; 

• Oświadczenie o ochronie danych osobowych; 

• Podstawowe informacje o usługach inwestycyjnych LYNX; 

• Charakter i ryzyko inwestycji w papiery wartościowe; 

• Memorandum informacyjne w sprawie stosowania środków przeciwko praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu („AML/CFT”) itp. 
 

Centrum pomocy LYNX oferuje szeroki zakres informacji i zagadnień dotyczących np.: 

• otwarcia rachunku w LYNX 

• oferowanych produktów i usług 

• konwersji walut 

• platform handlowych  
 

Potrzebne informacje można znaleźć pod linkiem: https://www.lynxbroker.pl/centrum-pomocy/ 

 

V. Postanowienia końcowe 
 

LYNX zwraca uwagę, że informacje, które udostępnia na stronie internetowej, są podawane wyłącznie 
do wiadomości publicznej i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej udzielanej 
przez LYNX klientom, tj. inwestorom i potencjalnym inwestorom, lub upoważnionym przedstawicielom 
inwestorów lub potencjalnych inwestorów („inwestorzy”). Rynkiem docelowym jest inwestor 
indywidualny, prywatny i korporacyjny. Ostrzegamy inwestorów, że przed podjęciem decyzji o 
inwestowaniu w produkty inwestycyjne powinni zwracać szczególną uwagę na ryzyko z nimi związane.  
Projektując i aktualizując swoją stronę internetową, LYNX dokłada wszelkich starań i opiera się o godne 
zaufania źródła (takie jak informacje z LYNX B.V. Group), ale nie może zagwarantować dokładności, 
kompletności i aktualności dostarczanych informacji.  
 
Jeśli wykorzystasz dostarczone przez nas informacje bez ich weryfikacji lub jako porady inwestycyjne 
lub rekomendacje inwestycyjne, zrobisz to według własnego uznania, na własny koszt i ryzyko. Jeśli 
nie znasz konkretnego produktu inwestycyjnego i związanego z nim ryzyka, nie inwestuj w niego. 

https://www.lynxbroker.pl/
https://www.lynxbroker.pl/dokumenty/
https://www.lynxbroker.pl/centrum-pomocy/
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Powyższe oświadczenia maja wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do wysuwania 
roszczeń prawnych. Dodatkowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej: 
https://www.lynxbroker.pl/ 
 
Wypełnienie obowiązku informacyjnego, w tym informacje o ochronie rachunku zgodne z 
wymogami prawnymi Republiki Czeskiej, można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
https://www.lynxbroker.pl/platforma-i-narzedzia/ochrona-konta/ 
 
Wersja drukowana tego dokumentu jest dostępna w siedzibie LYNX. 
 
LYNX B.V. zastrzega sobie prawo do ciągłej aktualizacji tego dokumentu. 
Wchodzi w życie: 29.  listopada 2019 

https://www.lynxbroker.pl/
https://www.lynxbroker.pl/
https://www.lynxbroker.cz/platforma-a-nastroje/ochrana-uctu/informacni-povinnost/
https://www.lynxbroker.pl/platforma-i-narzedzia/ochrona-konta/

