
Po przesłaniu wniosku o ponowną klasyfikację jako Dobrowolny klient profesjonalny w odniesieniu do wszystkich in-

westycji i dodatkowych usług oferowanych przez eXcentral, markę będącą własnością Mount Nico Corp Ltd i przez nią 

zarządzaną, o numerze licencji 226/14, mającą siedzibę pod adresem 204, P. Lordos Center, Block B, Corner Makarios 

Avenue 240 & Vyronos 1 Street, 3105, Limassol, pragniemy poinformować, że zgodnie z Częścią II Ustawy o usługach 

i czynnościach inwestycyjnych oraz regulowanym rynku z 2017 roku, Ustawa 87(I)/2017 („Ustawa”), Spółka ma prawo 

traktować swoich klientów jako Dobrowolnych klientów profesjonalnych, jeżeli udowodniono, że Klient ma wystarczają-

ca wiedzę, doświadczenie i ekspertyzę, by dokonywać własnych decyzji inwestycyjnych i zrozumieć towarzyszące im 

ryzyko. 

Aby dokonać oceny powyższych wymogów, Klient musi co najmniej spełnić dwa z poniższych kryteriów, jak określono 

Gdy spółka otrzyma od Klienta dokumenty uzupełniające, ma ona wymóg, by podjąć wszystkie stosowne kroki, by 

zapewnić, że Klient spełnia powyższe kryteria. Aby tego dokonać, Spółka może polegać na informacjach, które zebrała 

podczas weryfikacji Klienta i podczas relacji biznesowej z nim i/lub wnioskować o dodatkowe dokumenty i informacje, 

aż będzie mieć pewność, że Klient ma dostateczną wiedzę, doświadczenie i ekspertyzę, by być traktowany jak Klient 

profesjonal- ny. 

Należy mieć na uwadze, że wnioskując o zmianę statusu z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego, 

klient poniesie konsekwencje utraty ochrony przysługującej Klientom detalicznym. 

Spółka niniejszym ostrzega Klienta o następujących konsekwencjach, które poniesie, jeżeli zostanie zaklasyfikowany 

jako Klient profesjonalny:   

Klient musiał zrealizować transakcje o znaczącym rozmiarze na danym rynku średnio w ilości 10 na kwartał w 

okresie ostatnich czterech kwartałów,

Rozmiar portfolio instrumentów finansowych Klienta, obejmujący wpłaty pieniężne i instrumenty finansowe musi 

przekraczać 500 000 EUR (pięćset tysięcy euro),

Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym co najmniej przez jeden (1) rok na profesjonalnym stanow-

isku, które wymaga wiedzy na temat przewidywanych transakcji lub usług.

Informacje: 

Mimo że Spółka musi działać sprawiedliwie i przejrzyście i nie wprowadzać Klienta profesjonalnego w błąd 

podczas komunikacji z nim, poziom szczegółów, środki i częstotliwość przekazywania informacji różnią się od 

tych, które otrzymują Klienci detaliczni.  
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Informacje, które Spółka może przekazać Klientom profesjonalnym w odniesieniu do kosztów i powiązanych 

opłat mogą nie być tak wyczerpujące jak te, które otrzymują Klienci detaliczni. 

Klienci detaliczni otrzymują informacje dotyczące ich zrealizowanych zleceń na czas i w większych szcze-

gółach, niż ma to miejsce w przypadku Klientów profesjonalnych. 

 

Spółka, podając informacje zawierające dane na temat dawnych wyników instrumentu finansowego, indeksu 

finansowego czy usługi inwestycyjnej, które to informacje bazują na danych wyrażonych w innej walucie niż 

waluta Kraju Klienta, ma obowiązek przekazać Klientowi detalicznemu rozbudowane ostrzeżenie, że zwroty 

mogą wzrosnąć lub spaść w wyniku fluktuacji cen.  Takie informacje nie są przekazywane Klientom profesjo-

nalnym.  

W przeciwieństwie do Klientów detalicznych, spółka nie musi przekazywać Klientom profesjonalnym Polityki 

konfliktu interesów Spółki oraz procedury rozpatrywania skarg.  

Spółka musi poinformować Klienta detalicznego o jego odpowiedzialności w odniesieniu do możliwej wypłacal-

ności instytucji powierniczej, która przechowuje instrumenty finansowe Klienta. Takie informacje nie są przeka-

zywane Klientom profesjonalnym. 

Spółka przekazując Zarządzanie portfolio musi zapewnić Klientom detalicznym bardziej szczegółowe in-

formacje przekazywane z większą częstotliwością w porównaniu z informacjami przekazywanymi Klientom 

profesjonalnym.  

Najlepsza realizacja zleceń: 

W odniesieniu do działalności w zakresie Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych, Spółka 

musi podjąć wszystkie stosowne kroki, by uzyskać jak najlepsze wyniki dla swoich klientów podczas realizacji 

zleceń. Zastosowanie i znaczenie czynników realizacji zleceń będzie się różnić w zależności od tego, czy 

klient jest Klientem detalicznym czy profesjonalnym. 

Spółka nie ma obowiązku priorytezowania ogólnych kosztów transakcji jako najważniejszego czynnika pozwa-

lającego osiągnąć najlepszą realizację zleceń klientów profesjonalnych.

Fundusz rekompensaty dla inwestorów (ICF): 

Klienci profesjonalni, w przeciwieństwie do klientów detalicznych, nie są objęci Funduszem Rekompensaty dla 

Inwestorów.
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Odpowiedniość: 

Przekazując Klientowi profesjonalnemu zarządzanie portfolio, Spółka ma prawo zakładać, że klient profes-

jonalny ma odpowiednie doświadczenie, wiedzę i ekspertyzę, by zrozumieć ryzyka związane z transakcją, 

produktami i usługami, które są mu oferowane lub które dotyczą zarządzania jego portfolio. Tym samym, w 

przeciwieństwie do Klientów detalicznych, Klientom profesjonalnym Spółka nie ma obowiązku przekazywać 

okresowych raportów wyników, zawierających szczegółową ocenę przydatności w odniesieniu do portfolio i 

usług doradczych.

Stosowność: 

Gdy konieczna jest ocena stosowności usług niezalecanych, Spółka ma prawo zakładać, że Klient profesjo-

nalny ma odpowiednie doświadczenie, wiedzę i ekspertyzę, by zrozumieć ryzyka związane z transakcjami, 

produktami i usługami, które są mu oferowane.

Przesyłając niniejszy dokument, Klient potwierdza co następuje: 

Chcę zaktualizować swój status klienta na profesjonalny i w pełni rozumiem, że przesłanie niniejszego wnio- sku 

uznawane jest za pisemną prośbę, by móc handlować jako klient profesjonalny.

Natychmiast poinformuję eXcentral o każdej zmianie, która może mieć miejsce i która może wpłynąć na mój status 

jako Klienta profesjonalnego. 

Ja niżej podpisany potwierdzam, że spełniam co najmniej dwa z trzech kryteriów wymaganych, by stać się Klientem 

profesjonalnym. 

Imię i nazwisko: 

Zarejestrowany adres e-mail: 

Data: 

Podpis:
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Podpisując niniejszy dokument, Klient potwierdza co następuje: 

Ja niżej podpisany potwierdzam, że przeczytałem, rozumiem i wyrażam zgodę na konsekwencje wynikające ze zmia-

ny statusu mojego konta na konto profesjonalne zgłoszonej eXcentral, marce będącą własnością Mount Nico Corp Ltd 

(„Spółka”) i zarządzaną przez nią, oraz że te konsekwencje są wyszczególnione w sekcji KONSEKWENCJE KATE-

GORYZACJI JAKO KLIENT PROFESJONALNY Aplikacji o ponowną klasyfikację jako Dobrowolny klient profesjonalny 

złożonej przeze mnie. 

Co więcej, ja, niżej podpisany, potwierdzam, że przeczytałem, rozumiem i wyrażam zgodę na Umowę zabezpieczenia 

przeniesienia tytułu podpisaną pomiędzy mną a spółką, jak określono w Umowie klienta.  

Imię i nazwisko: 

Zarejestrowany adres e-mail: 

Data: 

Podpis:  
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