Regulamin sprzedaży premiowej
"Zabezpiecz swój Start II"

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
(a)

Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła z Organizatorem Umowę;

(b)

Premii – należy przez to rozumieć wartość środków pieniężnych wypłaconą na rachunek Uczestnika w
kwocie równej wartości poniesionej przez Uczestnika całkowitej straty na zamkniętych transakcjach na
wszystkich Rachunkach OTC, nie więcej jednak niż 200 złotych;

(c)

Promocji – należy przez to rozumieć sprzedaż premiową „Zabezpiecz swój Start II”, organizowaną na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

(d)

Rachunku OTC – należy przez to rozumieć rachunek inwestycyjny otwarty na podstawie Umowy;

(e)

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Promocji;

(f)

Regulaminie OTC – należy przez to rozumieć „Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia
i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez XTrade Brokers DM S.A. (“Warunki Ogólne”)”;

(g)

Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Organizatora, pod adresem
www.xtb.pl;

(h)

Organizatorze, XTB – należy przez to rozumieć X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., z siedzibą przy ul.
Ogrodowej 58 w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, działający na podstawie licencji
udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego;

(i)

Osobie powiązanej – rozumie się przez to osobę, której historia transakcji w okresie trwania Promocji
pozwala mieć uzasadnione podejrzenie o celowym otwieraniu i zamykaniu przeciwstawnych transakcji na
tych samych kontraktach na różnicę (CFD) w tym samym lub zbliżonym czasie oraz tym samym lub
zbliżonym nominale lub na kontraktach na różnicę (CFD), pomiędzy kwotami których bezwzględna
wartość współczynnika korelacji w okresie rozliczeniowym wynosi co najmniej 0.7 (słownie: siedem
dziesiątych);

(j)

Uczestniku – należy przez to rozumieć Klienta, który spełnił pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji
określone Regulaminem;

(k)

Umowie – należy przez to rozumieć umowę świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia
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praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez XTB.
2.

Niniejsza Promocja nie obejmuje transakcji zawieranych na takich Instrumentach Finansowych jak Akcje
Syntetyczne, Equity CFD, ETF CFD, CFD na Kryptowaluty oraz Opcje.

3.

Pojęcia niezdefiniowane w ust. 2 należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu OTC.

4.

Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.

Udział Klienta w Promocji oznacza, że akceptuje on zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.

§2
UCZESTNICY PROMOCJI
1.

Z zastrzeżeniem ust. 2 Uczestnikiem jest wybrany przez Organizatora Klient mający miejsce zamieszkania w
Polsce, który zostanie wytypowany przez Organizatora do udziału w Promocji oraz otrzyma od Organizatora w
formie elektronicznej informację o zakwalifikowaniu do Promocji.

2.

Uczestnik, który otrzyma wiadomość o zakwalifikowaniu do Promocji nie musi potwierdzać warunków
uczestnictwa.

3.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora,
podmiotów współpracujących przy organizacji Promocji a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

4.

Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.

W Promocji nie mogą brać udziału Osoby powiązane, a uzyskanie przez Organizatora uzasadnionego
podejrzenia o spełnianiu przez Uczestnika definicji Osoby powiązanej spowoduje wykluczenie takiego
Uczestnika z Promocji.

6.

Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie jeden raz.

7.

Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji warunków uczestnictwa określonych w ust. 1 – 6.

8.

Uczestnik może odstąpić od udziału w Promocji w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia woli w
formie elektronicznej na adres pomoc@xtb.pl.

§3
KALENDARZ PROMOCJI
1.

Promocja trwa od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r..

§4
ZASADY PROMOCJI
1.

W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać prawo do otrzymania Premii w kwocie określonej w ust. 2
poniżej, jeżeli w okresie wskazanym w ust. 4 poniżej uzyska on po uwzględnieniu prowizji i swapów ujemny
wynik na zamkniętych transakcjach.

2.

Równowartość kwot zwracanych zgodnie z ust. 1 powyżej wynosi wartość bezwzględną ujemnego wyniku,
jednak nie więcej niż 200 złotych.
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3.

Wartość Premii wylicza się wspólnie dla wszystkich Rachunków OTC danego Uczestnika, a sama Premia
(zwrócona kwota z tytułu negatywnego wyniku) nie podlega tzw. kumulacji, to znaczy nie może przekroczyć
wartości wskazanych w ust. 2 powyżej, bez względu na ilość posiadanych przez Uczestnika Rachunków OTC.

4.

Premię można uzyskać wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik osiągnie ujemny wynik w okresie miesiąca od
dnia zawarcia pierwszej transakcji (zwany „okresem zawierania transakcji”) w trakcie Promocji, przy czym
koniec tego okresu może przypaść na czas poza okresem trwania Promocji.

5.

Uczestnik może złożyć wniosek o wypłatę Premii w formie wiadomości e-mail do swojego opiekuna, od
momentu wykonania pierwszej transakcji, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okresu
zawierania transakcji, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Wnioski złożone po terminie nie będą uznawane.

6.

W czasie trwania Promocji Uczestnik może złożyć wyłącznie jeden wniosek o wypłatę Premii. Kolejne wnioski
Uczestnika zostaną rozpatrzone negatywnie.

7.

Kwoty, o których mowa powyżej zostaną wypłacone na Rachunek OTC Uczestnika w ciągu 14 dni po złożeniu
przez Uczestnika wniosku, o której mowa w ust. 5 i dalszej pozytywnej weryfikacji faktu uzyskania uprawnienia
do Premii dokonanej przez tego opiekuna.

8.

Dla kont prowadzonych w walucie obcej, wartość Premii określonej w ust. 2 powyżej przelicza się według
kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, następującym po dniu złożenia wniosku o
wypłatę Premii.

9.

Zgodnie ze stanem prawnym istniejącym na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, w przypadku Uczestnika
Promocji, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze
zm.), premia otrzymana w związku ze sprzedażą premiową jest wolna od podatku dochodowego (wolna od
podatku jest jednorazowa wartość Premii nieprzekraczająca kwoty 2000 złotych).
W przypadku Uczestników Promocji, które są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
wartość Premii związanej ze sprzedażą premiową otrzymanej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, stanowi przychód z tej działalności.

10. Uczestnik nie może przenieść na inną osobę praw i obowiązków związanych z udziałem w Promocji.
11. Szczegółowe zasady zawierania transakcji zostały opisane w Regulaminie OTC i Umowie.

§5
REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie w formie określonej w Regulaminie
OTC.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie w trakcie jej trwania bez podania
przyczyny.

2.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów w
każdym czasie w trakcie trwania Promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną ogłoszone w miejscu
wskazanym w ust. 2.

4.

Za ważne przyczyny zmian w niniejszym Regulaminie uznaje się między innymi:
a)

zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają lub mogą mieć wpływ na
działalność XTB, w tym na świadczone przez XTB usługi lub na obsługę Klienta;

b)

konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa;

c)

zmiany wykładni przepisów prawa, będące skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub
innych aktów organów państwa;

d)

konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wytycznych, rekomendacji lub innych stanowisk
organów nadzoru;

e)

konieczność dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumenta;

f)

zmiana zakresu prowadzonej działalności lub zmiana zakresu świadczonych usług lub sposobu
świadczenia usług;

g)

wprowadzenie nowych produktów lub usług do oferty XTB lub zmiana oferty XTB, polegająca na
modyfikacji usług lub produktów, w tym zakresu i sposobu ich świadczenia;

h)

konieczność dostosowania Regulaminu do warunków rynkowych, w tym do oferty konkurencyjnych
domów maklerskich, zmian technologicznych, zmian funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych.

5.

W przypadku określonym w ust. 3 zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od daty jego ogłoszenia.

6.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że inwestycje w CFD wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Promocja nie
może zmieniać polityki inwestycyjnej Uczestnika, a w szczególności jego stopnia awersji do ryzyka.

7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu
OTC.

8.

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

9.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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