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TMS Brokers w ramach usługi TMS Trader działa co do zasady, jako market maker. Oznacza to, że TMS Brokers działa na rynkach finansowych, wykazując wolę
zawierania na własny rachunek transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, w oparciu o kapitał własny. Skutkuje to wystąpieniem konfliktu interesów. 

Kwotowanie instrumentów odbywa się na podstawie cen otrzymanych ze Źródeł Kwotowań i zawiera marże TMS Brokers. W odniesieniu do instrumentów ze stałym
spreadem marża zawarta jest w docelowym spreadzie transakcyjnym. W odniesieniu do instrumentów o zmiennym spreadzie, które co do zasady zawierają prowizję dla
TMS Brokers kwotowanie odzwierciedla cenę otrzymaną od Źródła Kwotowań, na którą może być nałożony dodatkowy narzut nie większy niż określony w Tabeli Opłat i
Prowizji.
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1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

AUDCAD

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Dol a ra  Ka na dyjs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 AUD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0009 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0018

AUDCAD.s td

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Dol a ra  Ka na dyjs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 AUD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0009 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0018

AUDCHF*

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Fra nka  Szwa jca rs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 AUD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0008 /
0,0014 1%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,00160

AUDCHF.s td*

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Fra nka  Szwa jca rs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 AUD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0008 /
0,0014 5%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,00160

AUDJPY

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 AUD 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,05 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.1

AUDJPY.s td

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 AUD 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,05 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.1

AUDNZD

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Dol a ra  Nowoze l a ndzki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 AUD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0012 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0024

AUDNZD.s td

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Dol a ra  Nowoze l a ndzki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 AUD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0012 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0024

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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AUDUSD

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 AUD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0003 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0006

AUDUSD.s td

Kurs  ka s owy Dol a ra  Aus tra l i js ki e go do
Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 AUD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0003 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0006

CADCHF*

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ka na dyjs ki e go do
Fra nka  Szwa jca rs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 CAD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0008 /
0,0012 2%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,00160

CADCHF.s td*

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ka na dyjs ki e go do
Fra nka  Szwa jca rs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 CAD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0008 /
0,0012 3,33333%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,00160

CADJPY

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ka na dyjs ki e go do
Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 CAD 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,06 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.12

CADJPY.s td

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ka na dyjs ki e go do
Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 CAD 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,06 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.12

CHFJPY*

Kurs  ka s owy Fra nka  Szwa jca rs ki e go do
Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 CHF 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,06 / 0,1 2%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,120

CHFJPY.s td*

Kurs  ka s owy Fra nka  Szwa jca rs ki e go do
Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 CHF 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,06 / 0,1 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,120

CHFPLN**

Kurs  ka s owy Fra nka  Szwa jca rs ki e go do
Złote go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 CHF 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,003 / 0,01 2%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,0060

1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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CHFPLN.s td**

Kurs  ka s owy Fra nka  Szwa jca rs ki e go do
Złote go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 CHF 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,003 / 0,01 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,0060

EURAUD

Kurs  ka s owy Euro do Dol a ra
Aus tra l i js ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0008 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0016

EURAUD.s td

Kurs  ka s owy Euro do Dol a ra
Aus tra l i js ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0008 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0016

EURCAD

Kurs  ka s owy Euro do Dol a ra
Ka na dyjs ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0009 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0018

EURCAD.s td

Kurs  ka s owy Euro do Dol a ra
Ka na dyjs ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0009 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0018

EURCHF*

Kurs  ka s owy Euro do Fra nka
Szwa jca rs ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0003 /
0,0006 2%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0.00060

EURCHF.s td*

Kurs  ka s owy Euro do Fra nka
Szwa jca rs ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0003 /
0,0006 3,33333%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0.0006

EURCZK**

Kurs  ka s owy Euro do Korony Cze s ki e j
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,03 / 0,1 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.06

EURCZK.s td**

Kurs  ka s owy Euro do Korony Cze s ki e j
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,01 0,001 0,01 15,0 0,01 0,03 / 0,1 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,060

EURGBP

Kurs  ka s owy Euro do Funta  Brytyjs ki e go
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0003 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0006

1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)

Wygenerowano 2018-10-03 Strona 4 z 42
Specyfikacja Instrumentów Finansowych dla platformy TMS Trader przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

Obowiązuje od 2018-10-07



EURGBP.s td

Kurs  ka s owy Euro do Funta  Brytyjs ki e go
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0003 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0006

EURHUF**

Kurs  ka s owy Euro do Fori nta
Węgi e rs ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,01 0,001 0,01 15,0 0,01 0,3 / 1,0 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,600

EURHUF.s td**

Kurs  ka s owy Euro do Fori nta
Węgi e rs ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,3 / 1,0 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,60

EURJPY

Kurs  ka s owy Euro do Je na  Ja pońs ki e go
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,03 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.06

EURJPY.s td

Kurs  ka s owy Euro do Je na  Ja pońs ki e go
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,03 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.06

EURNOK**

Kurs  ka s owy Euro do Korony Norwe s ki e j
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,005 / 0,01 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.01

EURNOK.s td**

Kurs  ka s owy Euro do Korony Norwe s ki e j
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,005 / 0,01 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0100

EURNZD

Kurs  ka s owy Euro do Dol a ra
Nowoze l a ndzki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0015 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.003

EURNZD.s td

Kurs  ka s owy Euro do Dol a ra
Nowoze l a ndzki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0015 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.003

EURPLN**

Kurs  ka s owy Euro do Złote go
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,0025 /
0,01 1%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0.0050

1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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EURPLN.s td**

Kurs  ka s owy Euro do Złote go
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,0025 /
0,01 5%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0.0050

EURSEK**

Kurs  ka s owy Euro do Korony Szwe dzki e j
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 10,0 0,01 0,005 / 0,01 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.01

EURSEK.s td**

Kurs  ka s owy Euro do Korony Szwe dzki e j
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,0001 0,01 10,0 0,01 0,005 / 0,01 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0100

EURTRY**

Kurs  ka s owy Euro do Li ry Ture cki e j
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,004 / 0,02 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0080

EURTRY.s td**

Kurs  ka s owy Euro do Li ry Ture cki e j
pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go

kwotowa ny prze z re nomowa ne
i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,004 / 0,02 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.00800

EURUSD

Kurs  ka s owy Euro do Dol a ra
Ame ryka ńs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,00015 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0003

EURUSD.s td

Kurs  ka s owy Euro do Dol a ra
Ame ryka ńs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,00015 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0003

EURZAR**

Kurs  ka s owy Euro do Ra nda
Południ owoa fryka ńs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,018 /
0,025 1%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,0300

EURZAR.s td**

Kurs  ka s owy Euro do Ra nda
Południ owoa fryka ńs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 EUR 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,018 /
0,025 5%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,0300

1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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GBPAUD

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Dol a ra  Aus tra l i js ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0012 2%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0024

GBPAUD.s td

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Dol a ra  Aus tra l i js ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0012 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0024

GBPCAD

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Dol a ra  Ka na dyjs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0015 2%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.003

GBPCAD.s td

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Dol a ra  Ka na dyjs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0015 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.003

GBPCHF*

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Fra nka  Szwa jca rs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,001 /
0,0016 2%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,00200

GBPCHF.s td*

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Fra nka  Szwa jca rs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,001 /
0,0016 3,33333%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,00200

GBPJPY

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do Je na
Ja pońs ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 GBP 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,06 2%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.12

GBPJPY.s td

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do Je na
Ja pońs ki e go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 GBP 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,06 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.12

1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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GBPNZD.s td

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Dol a ra  Nowoze l a ndzki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0006 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0012

GBPPLN**

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Złote go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,004 /
0,015 2%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,0080

GBPPLN.s td**

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Złote go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,004 /
0,015 5%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,0080

GBPUSD

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,00025 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0005

GBPUSD.s td

Kurs  ka s owy Funta  Brytyjs ki e go do
Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 GBP 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,00025 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0005

NZDJPY

Kurs  ka s owy Dol a ra  Nowoze l a ndzki e go
do Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  ba nk

100 000 NZD 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,08 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.16

NZDJPY.s td

Kurs  ka s owy Dol a ra  Nowoze l a ndzki e go
do Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  ba nk

100 000 NZD 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,08 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.16

NZDUSD

Kurs  ka s owy Dol a ra  Nowoze l a ndzki e go
do Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go pochodzący
z rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 NZD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0004 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0008

NZDUSD.s td

Kurs  ka s owy Dol a ra  Nowoze l a ndzki e go
do Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go pochodzący
z rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 NZD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0004 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0008

1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)

Wygenerowano 2018-10-03 Strona 8 z 42
Specyfikacja Instrumentów Finansowych dla platformy TMS Trader przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

Obowiązuje od 2018-10-07



USDCAD

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Dol a ra  Ka na dyjs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0004 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0008

USDCAD.s td

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Dol a ra  Ka na dyjs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0004 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0008

USDCHF*

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Fra nka  Szwa jca rs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0003 /
0,0006 2%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,00060

USDCHF.s td*

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Fra nka  Szwa jca rs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z re nomowa ne  i ns tytucje
fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 30,0 0,01 0,0003 /
0,0006 3,33333%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0.00060

USDCZK**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Korony Cze s ki e j pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,03 / 0,1 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,060

USDCZK.s td**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Korony Cze s ki e j pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,01 0,001 0,01 15,0 0,01 0,03 / 0,1 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,060

USDHUF**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Fori nta  Węgi e rs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 USD 0,01 0,001 0,01 15,0 0,01 0,3 / 0,1 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,60

USDHUF.s td**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Fori nta  Węgi e rs ki e go pochodzący z

rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny
prze z re nomowa ne  i ns tytucje

fi na ns owe

100 000 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,3 / 0,1 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,60

1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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USDJPY

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,02 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.04

USDJPY.s td

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Je na  Ja pońs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,01 0,001 0,01 30,0 0,01 0,02 3,33333%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.04

USDNOK**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Korony Norwe s ki e j pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,004 / 0,01 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,0080

USDNOK.s td**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Korony Norwe s ki e j pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,004 / 0,01 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,0080

USDPLN**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Złote go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,0025 /
0,01 1%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,0050

USDPLN.s td**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Złote go pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,0025 /
0,01 5%

od 23:00 w
ni e dzi e l ę do 22:00

w pi ąte k
0,0050

USDSEK**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Korony Szwe dzki e j pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 10,0 0,01 0,004 / 0,01 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.008

USDSEK.s td**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Korony Szwe dzki e j pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,0001 0,01 10,0 0,01 0,004 / 0,01 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.008

USDTRY**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Li ry Ture cki e j pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,004 / 0,02 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0080

USDTRY.s td**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Li ry Ture cki e j pochodzący z rynku

mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z
re nomowa ne  i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,004 / 0,02 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0.0080

1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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USDZAR**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Ra nda  Południ owoa fryka ńs ki e go

pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go
kwotowa ny prze z re nomowa ne

i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,00001 0,01 15,0 0,01 0,01 / 0,025 1%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,0200

USDZAR.s td**

Kurs  ka s owy Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go do
Ra nda  Południ owoa fryka ńs ki e go

pochodzący z rynku mi ędzyba nkowe go
kwotowa ny prze z re nomowa ne

i ns tytucje  fi na ns owe

100 000 USD 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,01 / 0,025 5%
od 23:00 w

ni e dzi e l ę do 22:00
w pi ąte k

0,0200

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 00:30 do 22:45; wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:45 do 00:30.
** Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)

1. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o pary walutowe

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)
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2. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o indeksy

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w

lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja kwotowań
(dotyczy błędnej

ceny)

AU200

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks
SPI  200 notowa ny na  gi e łdzi e  Sydne y

Future s  Excha nge

kurs  * 25
AUD 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 4,0 2%

02:05 - 08:30 09:15 - 23:00 
poni e dzi a łe k – czwa rte k
02:05 - 08:30 09:15 - 22:00

pi ąte k

8

AU200.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks
SPI  200 notowa ny na  gi e łdzi e  Sydne y

Future s  Excha nge

kurs  * 25
AUD 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 4,0 5%

02:05 - 08:30 09:15 - 23:00 
poni e dzi a łe k – czwa rte k
02:05 - 08:30 09:15 - 22:00

pi ąte k

8

BRACOMP

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

Bove s pa  notowa ny na  gi e łdzi e
BM&FBOVESPA

kurs  * 1 PLN 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 100,0 2%

14:05 – 22:55 
poni e dzi a łe k – czwa rte k

14:05 – 22:00 
pi ąte k

200

BRACOMP.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

Bove s pa  notowa ny na  gi e łdzi e
BM&FBOVESPA

kurs  * 1
USD 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 100,0 10%

14:05 – 22:55 
poni e dzi a łe k – czwa rte k

14:05 – 22:00 
pi ąte k

200

CH20
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

SMI notowa ny na  gi e łdzi e  EUREX

kurs  * 10
CHF 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 4,0 2% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 8

CH20.s td
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

SMI notowa ny na  gi e łdzi e  EUREX

kurs  * 10
CHF 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 4,0 10% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 8

DE30
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

DAX notowa ny na  gi e łdzi e  Eure x

kurs  * 25
EUR 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 1,5 1% 08:00 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 3

DE30.s td
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

DAX notowa ny na  gi e łdzi e  Eure x

kurs  * 25
EUR 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 1,5 5% 08:00 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 3

ES35

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

IBEX 35 Mi ni  notowa ny na  gi e łdzi e  MEFF
De ri va ti ve s

kurs  * 1
EUR 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 8,0 2% 08:05 - 20:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 16

ES35.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

IBEX 35 Mi ni  notowa ny na  gi e łdzi e  MEFF
De ri va ti ve s

kurs  * 10
EUR 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 8,0 10% 08:05 - 20:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 16

EU50
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

EURO STOXX 50 notowa ny gi e łdzi e  Eure x

kurs  * 10
EUR 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 3,0 3% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 6

EU50.s td
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

EURO STOXX 50 notowa ny gi e łdzi e  Eure x

kurs  * 10
EUR 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 3,0 5% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 6

* Ins trume nt w trybi e  Cl os e  Onl y
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FR40
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks
CAC40 notowa ny na  gi e łdzi e  Eurone xt

kurs  * 10
EUR 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 2,5 2% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 5

FR40.s td
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks
CAC40 notowa ny na  gi e łdzi e  Eurone xt

kurs  * 10
EUR 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 2,5 5% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 5

GB100

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

FTSE100 notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne l ta l  Excha nge  Future s

Europe

kurs  * 10
GBP 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 2,0 2% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 4

GB100.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

FTSE100 notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne l ta l  Excha nge  Future s

Europe

kurs  * 10
GBP 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 2,0 5% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 4

IT40

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks
Mi ni  FTSE MIB notowa ny na  gi e łdzi e

Bors a  I ta l i a na

kurs  * 5
EUR 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 20,0 4% 09:05 - 17:40 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 40

IT40.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks
Mi ni  FTSE MIB notowa ny na  gi e łdzi e

Bors a  I ta l i a na

kurs  * 5
EUR 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 20,0 10% 09:05 - 17:40 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 40

JP225

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

Ni kke i  225 (Dol l a r) notowa ny na
gi e łdzi e  Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

kurs  * 5
USD 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 30,0 2%

0:05 – 23:00 poni e dzi a łe k –
czwa rte k 00:05 – 22:00

pi ąte k
60

JP225.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

Ni kke i  225 (Dol l a r) notowa ny na
gi e łdzi e  Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

kurs  * 5
USD 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 30,0 5%

0:05 – 23:00 poni e dzi a łe k –
czwa rte k 00:05 – 22:00

pi ąte k
60

NL25
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

AEX notowa ny na  gi e łdzi e  Eurone xt

kurs  * 200
EUR 0,01 0,01 0,01 4,0 0,01 0,2 2% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 0.4

NL25.s td
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

AEX notowa ny na  gi e łdzi e  Eurone xt

kurs  * 200
EUR 0,01 0,01 0,01 4,0 0,01 0,2 10% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 0.4

PL20

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

WIG20 notowa ny na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów
Wa rtoś ci owych

Kurs *20 PLN 1,0 0,1 0,01 4,0 0,01 1,5 2% 08:46 - 16:50 poni e dzi a łe k -
pi ąte k 3,0

2. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o indeksy

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w

lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja kwotowań
(dotyczy błędnej

ceny)

* Ins trume nt w trybi e  Cl os e  Onl y
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PL20.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

WIG20 notowa ny na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów
Wa rtoś ci owych

Kurs *20 PLN 1,0 0,1 0,01 4,0 0,01 1,5 10% 08:46 - 16:50 poni e dzi a łe k -
pi ąte k 3,0

TR30

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

BORSA INSTANBUL 30 notowa ny na
gi e łdzi e  Bors a  Is ta nbul

kurs *100
TRY 0,001 0,01 0,01 4,0 0,01 0,5 3% 08:35 -17:15 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 1,0

TR30.s td*

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

BORSA INSTANBUL 30 notowa ny na
gi e łdzi e  Bors a  Is ta nbul

kurs *100
TRY 0,001 0,01 0,01 4,0 0,01 0,5 10% 08:35 -17:15 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 1,0

US100

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

E-mi ni  NASDAQ 100 notowa ny na
gi e łdzi e  Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

kurs  * 20
USD 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 1,0 2%

0:05 – 23:00 poni e dzi a łe k –
czwa rte k 00:05 – 22:00

pi ąte k
2

US100.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

E-mi ni  NASDAQ 100 notowa ny na
gi e łdzi e  Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

kurs  * 20
USD 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 1,0 5%

0:05 – 23:00 poni e dzi a łe k –
czwa rte k 00:05 – 22:00

pi ąte k
2

US2000

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

Rus s e l l  2000 Mi ni  notowa ny na  gi e łdzi e
Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

kurs  * 100
USD 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 0,6 2%

02:05 - 24:00 poni e dzi a łe k
– czwa rte k 02:05 - 22:00

pi ąte k
1,2

US2000.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

Rus s e l l  2000 Mi ni  notowa ny na  gi e łdzi e
Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

kurs  * 100
USD 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 0,6 10%

02:05 - 24:00 poni e dzi a łe k
– czwa rte k 02:05 - 22:00

pi ąte k
1,2

US30

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

E-mi ni  Dow notowa ny na  gi e łdzi e
Chi ca go Boa rd of Tra de

kurs  * 5
USD 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 4,0 2%

0:05 – 23:00 poni e dzi a łe k –
czwa rte k 00:05 – 22:00

pi ąte k
8

US30.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks

E-mi ni  Dow notowa ny na  gi e łdzi e
Chi ca go Boa rd of Tra de

kurs  * 5
USD 1,0 1,0 0,01 4,0 0,01 4,0 5%

0:05 – 23:00 poni e dzi a łe k –
czwa rte k 00:05 – 22:00

pi ąte k
8

US500

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks
E-mi ni  S&P 500 notowa ny na  gi e łdzi e

Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

kurs  * 50
USD 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 0,6 2%

0:05 – 23:00 poni e dzi a łe k –
czwa rte k 00:05 – 22:00

pi ąte k
1,2

2. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o indeksy

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w

lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja kwotowań
(dotyczy błędnej

ceny)

* Ins trume nt w trybi e  Cl os e  Onl y
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US500.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  i nde ks
E-mi ni  S&P 500 notowa ny na  gi e łdzi e

Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

kurs  * 50
USD 0,1 0,1 0,01 4,0 0,01 0,6 5%

0:05 – 23:00 poni e dzi a łe k –
czwa rte k 00:05 – 22:00

pi ąte k
1,2

USDINDEX

Ins trume nt,które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s na  i nde ks

US Dol l a r notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne nta l  Excha nge  Future s  U. S.

kurs * 1 000
USD 0,01 0,01 0,01 4,0 0,01 0,03 2%

02:05 - 22:30 poni e dzi a łe k
– czwa rte k 02:05 – 22:00

pi ąte k
0.06

USINDEX.s td

Ins trume nt,które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s na  i nde ks

US Dol l a r notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne nta l  Excha nge  Future s  U. S.

kurs * 1 000
USD 0,01 0,01 0,01 4,0 0,01 0,03 10%

02:05 - 22:30 poni e dzi a łe k
– czwa rte k 02:05 – 22:00

pi ąte k
0.06

* Ins trume nt w trybi e  Cl os e  Onl y

2. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o indeksy

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w

lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja kwotowań
(dotyczy błędnej

ceny)
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3. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o surowce

Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość nominalna 1 lota Wartość
1 pipsa

Min.
krok

notowań

Min.
wartość

zlecenia w
lotach

Maks.
wartość

zlecenia w
lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja
kwotowań
(dotyczy

błędnej ceny)

CARBON

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  e mi s ję

CO2 notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne l ta l  Excha nge  Future s

Europe

ce na  1 tony me tryczne j
e mi s ji  dwutl e nku węgl a  *

1000 EUR
0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,1 3% 08:05 - 17:55

poni e dzi a łe k-pi ąte k 0,2

CATTLE

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  żywi e c

notowa ny na  gi e łdzi e  Chi ca go
Me rca nti l e  Excha nge

ce na  100 funtów żywca
wołowe go * 400 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,12 3% 15:35 – 20:05

poni e dzi a łe k-pi ąte k 0,24

CATTLE.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  żywi e c

notowa ny na  gi e łdzi e  Chi ca go
Me rca nti l e  Excha nge

ce na  100 funtów żywca
wołowe go * 400 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,12 10% 15:35 – 20:05

poni e dzi a łe k-pi ąte k 0,24

COCOA

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ka ka o

notowa ny na  gi e łdzi e  Inte rconti ne nta l
Excha nge  Future s  U. S.

ce na  1 tony ka ka o * 10 USD 1,0 1,0 0,01 15,0 0,01 14,0 3% 10:50 - 19:25
poni e dzi a łe k - pi ąte k 28

COCOA.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ka ka o

notowa ny na  gi e łdzi e  Inte rconti ne nta l
Excha nge  Future s  U. S.

ce na  1 tony ka ka o * 10 USD 1,0 1,0 0,01 15,0 0,01 14,0 10% 10:50 - 19:25
poni e dzi a łe k - pi ąte k 28

COFFEE

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ka wę (C)
notowa ny na  gi e łdzi e  Inte rconti ne nta l

Excha nge  Future s  U. S.

ce na  100 funtów ka wy * 375
USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,3 3% 10:20 – 19:25

poni e dzi a łe k - pi ąte k 0,6

COFFEE.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ka wę (C)
notowa ny na  gi e łdzi e  Inte rconti ne nta l

Excha nge  Future s  U. S.

ce na  100 funtów ka wy * 375
USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,3 10% 10:20 – 19:25

poni e dzi a łe k - pi ąte k 0,6

COPPER

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na
notowa ni a ch kontra ktu LME Coppe r 3
Month Rol l i ng Forwa rd notowa ny na

gi e łdzi e  London Me ta l  Excha nge

ce na  1 tony mi e dzi  * 5 USD 1,0 1,0 0,01 15,0 0,01 25,0 3% 08:30 - 19:30
poni e dzi a łe k - pi ąte k 50

COPPER.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na
notowa ni a ch kontra ktu LME Coppe r 3
Month Rol l i ng Forwa rd notowa ny na

gi e łdzi e  London Me ta l  Excha nge

ce na  1 tony mi e dzi  * 5 USD 1,0 1,0 0,01 15,0 0,01 25,0 10% 08:30 - 19:30
poni e dzi a łe k - pi ąte k 50

CORN

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na

kukurydzę notowa ny na  gi e łdzi e
Chi ca go Boa rd of Tra de

ce na  100 bus zl i  kukurydzy *
50 USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 1,0 3%

02:05 - 14:45; 15:35 -
20:10 poni e dzi a łe k -

pi ąte k
2

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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COTTON

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ba we łnę

NO. 2 notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne nta l  Excha nge  Future s  U. S.

ce na  100 funtów * 500 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,3 3% 08:00 - 20:20
poni e dzi a łe k - pi ąte k 0,6

COTTON.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ba we łnę

NO. 2 notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne nta l  Excha nge  Future s  U. S.

ce na  100 funtów * 500 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,3 10%
08:00 - 20:20

poni e dzi a łe k - pi ąte k 0,6

GASOLIN.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  be nzynę
RBOB notowa ny na  gi e łdzi e  Ne w York

Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 ga l onu be nzyny * 42
000 USD 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,002 10%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.004

GASOLINE

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  be nzynę
RBOB notowa ny na  gi e łdzi e  Ne w York

Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 ga l onu be nzyny * 42
000 USD 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,002 3%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.004

GOLD.s td*

Ins trume nt Fi na ns owy kwotowa ny na
pods ta wi e  wa rtoś ci  Kurs  ka s owy uncji

troja ńs ki e j złota  do Dol a ra
Ame ryka ńs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z

wi odące  ba nki

ce na  1 uncji  troja ńs ki e j złota
* 100 USD 0,1 0,01 0,01 15,0 0,01 0,55 / 1,2 5%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

1,1

HEATINGOIL

Ins trume nt, które go ce na  opa rta o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ol e j

opa łowy NY Ha rbor notowa ny na
gi e łdzi e  Ne w York Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 ga l onu ol e ju
opa łowe go * 42 000 USD 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,004 3%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.008

HOIL.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ol e j

opa łowy NY Ha rbor notowa ny na
gi e łdzi e  Ne w York Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 ga l onu ol e ju
opa łowe go * 42 000 USD 0,0001 0,0001 0,01 15,0 0,01 0,004 10%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.008

LEANHOG.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na

wi e przowi nę notowa ny na  gi e łdzi e
Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

ce na  100 funtów
wi e przowi ny * 400 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,15 10% 15:35 – 20:05

poni e dzi a łe k-pi ąte k 0,30

LEANHOGS

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na

wi e przowi nę notowa ny na  gi e łdzi e
Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

ce na  100 funtów
wi e przowi ny * 400 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,15 3% 15:35 – 20:05

poni e dzi a łe k-pi ąte k 0,30

3. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o surowce

Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość nominalna 1 lota Wartość
1 pipsa

Min.
krok

notowań

Min.
wartość

zlecenia w
lotach

Maks.
wartość

zlecenia w
lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja
kwotowań
(dotyczy

błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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NATGAS

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ga s

na tura l ny notowa ny na  gi e łdzi e  Ne w
York Me rca nti l e  Excha nge

ce na  tys i ąca  s tóp
s ze ś ci e nnych ga zu zi e mne go

(MMBTu) * 10 000 USD
0,001 0,001 0,01 15,0 0,01 0,02 3%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.04

NATGAS.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ga s

na tura l ny notowa ny na  gi e łdzi e  Ne w
York Me rca nti l e  Excha nge

ce na  tys i ąca  s tóp
s ze ś ci e nnych ga zu zi e mne go

(MMBTu) * 10 000 USD
0,001 0,001 0,01 15,0 0,01 0,02 10%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.04

OATS

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  owi e s

notowa ny na  gi e łdzi e  Chi ca go Boa rd of
Tra de

ce na  100 bus zl i  ows a  * 50
USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 2,0 3%

02:05 - 14:45; 15:35 -
20:10 poni e dzi a łe k -

pi ąte k
4

OATS.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  owi e s

notowa ny na  gi e łdzi e  Chi ca go Boa rd of
Tra de

ce na  100 bus zl i  ows a  * 50
USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 2,0 10%

02:05 - 14:45; 15:35 -
20:10 poni e dzi a łe k -

pi ąte k
4

OILBRNT

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
notowa ni a  kontra ktu na  ropę na ftową

BRENT notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne nta l  Excha nge  Future s

Europe

ce na  1 ba ryłki  * 1 000 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,05 2%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k 02:05 -

23:00 wtore k – czwa rte k
02:05 - 22:00 pi ąte k

0.1

OILBRNT.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
notowa ni a  kontra ktu na  ropę na ftową

BRENT notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne nta l  Excha nge  Future s

Europe

ce na  1 ba ryłki  * 1 000 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,05 10%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k 02:05 -

23:00 wtore k – czwa rte k
02:05 - 22:00 pi ąte k

0.1

OILWTI

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
notowa ni a  kontra ktu te rmi nowe go na

ropę na ftowy WTI  notowa ną na  gi e łdzi e
Ne w York Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 ba ryłki  * 1 000 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,05 2%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.1

OILWTI.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
notowa ni a  kontra ktu te rmi nowe go na

ropę na ftowy WTI  notowa ną na  gi e łdzi e
Ne w York Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 ba ryłki  * 1 000 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,05 10%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.1

ORANGE

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  s ok

poma ra ńczowy notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne nta l  Excha nge  Future s  U. S.

ce na  100 funtów mrożone go
konce ntra tu s oku* 150 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 1,0 3% 14:05 - 20:00

poni e dzi a łe k -pi ąte k 2

3. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o surowce

Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość nominalna 1 lota Wartość
1 pipsa

Min.
krok

notowań

Min.
wartość

zlecenia w
lotach

Maks.
wartość

zlecenia w
lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja
kwotowań
(dotyczy

błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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PALLAD.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  pa l l a d

notowa ny na  gi e łdzi e  Ne w York
Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 uncji  troja ńs ki e j
pa l l a du * 100USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 3,0 10%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

6

PALLADIUM

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  pa l l a d

notowa ny na  gi e łdzi e  Ne w York
Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 uncji  troja ńs ki e j
pa l l a du * 100USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 3,0 3%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

6

PLATIN.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  pl a tynę

notowa ny na  gi e łdzi e  Ne w York
Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 uncji  troja ńs ki e j
pl a tyny * 50USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 5,0 10%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

10

PLATINUM

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  pl a tynę

notowa ny na  gi e łdzi e  Ne w York
Me rca nti l e  Excha nge

ce na  1 uncji  troja ńs ki e j
pl a tyny * 50USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 5,0 3%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

10

RICE

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ryż

notowa ny na  gi e łdzi e  Chi ca go Boa rd of
Tra de

ce na  100 funtów ryżu * 2000
USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,06 3%

02:05 - 14:45; 15:35 -
20:10 poni e dzi a łe k-

pi ąte k
0.12

SILVER.s td

Kurs  ka s owy uncji  troja ńs ki e j s re bra  do
Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z wi odące  ba nki

ce na  1 uncji  troja ńs ki e j
s re bra  * 5 000 USD 0,01 0,001 0,01 15,0 0,01 0,05 10%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.1

SOYBEAN

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  s oję

notowa ny na  gi e łdzi e  Chi ca go Boa rd of
Tra de

ce na  100 bus zl i  s oi  * 50 USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 1,5 3%
02:05 - 14:45; 15:35 -
20:10 poni e dzi a łe k -

pi ąte k
3,0

SOYBEAN.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  s oję

notowa ny na  gi e łdzi e  Chi ca go Boa rd of
Tra de

ce na  100 bus zl i  s oi  * 50 USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 1,5 10%
02:05 - 14:45; 15:35 -
20:10 poni e dzi a łe k -

pi ąte k
3,0

SUGAR

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na
notowa ni a ch kontra ktu na  cuki e r (No

11) notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne nta l  Excha nge  Future s  U. S.

ce na  100 funtów cukru *
1120 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,08 3% 09:35 - 18:55

poni e dzi a łe k - pi ąte k 0,16

SUGAR.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na
notowa ni a ch kontra ktu na  cuki e r (No

11) notowa ny na  gi e łdzi e
Inte rconti ne nta l  Excha nge  Future s  U. S.

ce na  100 funtów cukru *
1120 USD 0,01 0,01 0,01 15,0 0,01 0,08 10% 09:35 - 18:55

poni e dzi a łe k - pi ąte k 0,16

3. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o surowce

Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość nominalna 1 lota Wartość
1 pipsa

Min.
krok

notowań

Min.
wartość

zlecenia w
lotach

Maks.
wartość

zlecenia w
lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja
kwotowań
(dotyczy

błędnej ceny)

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)
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WHEAT

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ps ze ni cę
notowa ny na  gi e łdzi e  Chi ca go Boa rd of

Tra de

ce na  100 bus zl i  ps ze ni cy *
50 USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 1,5 3%

02:05 - 14:45; 15:35 -
20:10 poni e dzi a łe k -

pi ąte k
3,0

WHEAT.s td

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  ps ze ni cę
notowa ny na  gi e łdzi e  Chi ca go Boa rd of

Tra de

ce na  100 bus zl i  ps ze ni cy *
50 USD 0,1 0,1 0,01 15,0 0,01 1,5 10%

02:05 - 14:45; 15:35 -
20:10 poni e dzi a łe k -

pi ąte k
3,0

XAGUSD

Kurs  ka s owy uncji  troja ńs ki e j s re bra  do
Dol a ra  Ame ryka ńs ki e go pochodzący z
rynku mi ędzyba nkowe go kwotowa ny

prze z wi odące  ba nki

ce na  1 uncji  troja ńs ki e j
s re bra  * 5 000 USD 0,01 0,001 0,01 15,0 0,01 0,05 3%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

0.1

XAUUSD*

Ins trume nt Fi na ns owy kwotowa ny na
pods ta wi e  wa rtoś ci  Kurs  ka s owy uncji

troja ńs ki e j złota  do Dol a ra
Ame ryka ńs ki e go pochodzący z rynku
mi ędzyba nkowe go kwotowa ny prze z

wi odące  ba nki

ce na  1 uncji  troja ńs ki e j złota
* 100 USD 0,1 0,01 0,01 15,0 0,01 0,55 1%

00:05 - 23:00
poni e dzi a łe k –

czwa rte k 00:05 - 22:00
pi ąte k

1,1

* Mni e js za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 8:00 do 22:00 (w pi ąte k od 8:00 do 21:55); wi ęks za  wa rtoś ć Spre a du tra ns a kcyjne go obowi ązuje  w godzi na ch od 22:00 do 8:00 (w
pi ąte k w godzi na ch od 21:55 do 22:00)

3. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o surowce

Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość nominalna 1 lota Wartość
1 pipsa

Min.
krok

notowań

Min.
wartość

zlecenia w
lotach

Maks.
wartość

zlecenia w
lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja
kwotowań
(dotyczy

błędnej ceny)
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4. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o ceny obligacji

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w

lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań

(dotyczy błędnej ceny)

BUND10Y

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  10-l e tni e

obl i ga cje  ni e mi e cki e  notowa ny na
gi e łdzi e  Eure x

ce na  * 1 000
EUR 0,01 0,01 0,01 20,0 0,01 0,02 1% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 0.04

ITALY10Y

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  10-l e tni e
obl i ga cje  włos ki e  notowa ny na  gi e łdzi e

Inte rconti ne l ta l  Excha nge  Future s
Europe

ce na  * 1 000
EUR 0,01 0,01 0,01 20,0 0,01 0,07 1% 08:05 - 19:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 0.14

SCHATZ2Y

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  2-l e tni ą
obl i ga cję rządu Ni e mi e c notowa ny na

gi e łdzi e  Inte rconti ne l ta l  Excha nge
Future s  Europe  Ni e mi e c

ce na  * 1 000
EUR 0,01 0,01 0,01 20,0 0,01 0,02 1% 08:05 - 22:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 0.04

SWISS10Y

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  10-l e tni e

obl i ga cje  s zwa jca rs ki e  notowa ny na
gi e łdzi e  Eure x

ce na  * 1 000
CHF 0,01 0,01 0,01 20,0 0,01 0,1 1% 08:35 -17:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 0.2

TNOTE

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  10-l e tni e

obl i ga cje  a me ryka ńs ki e  notowa ny na
gi e łdzi e  Chi ca go Boa rd of Tra de

ce na  * 1 000
USD 0,01 0,01 0,01 20,0 0,01 0,04 1% 00:35 – 23:00 poni e dzi a łe k -

czwa rte k 00:35 – 22:00 pi ąte k 0.08

UK10Y

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na
notowa ni a ch kontra ktu na  10-l e tni e

obl i ga cje  brytyjs ki e  notowa ny na
gi e łdzi e  Inte rconti ne l ta l  Excha nge

Future s  Europe

ce na  * 1 000
GBP 0,01 0,01 0,01 20,0 0,01 0,03 1% 09:05 – 19:00 poni e dzi a łe k -

pi ąte k 0.06
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5. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje amerykańskie
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)

3M
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  3M

CO WTI  notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York
Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

AIG
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

AMERICAN INTL GROUP notowa ne  na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

ALCOA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Al coa

Inc notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York
Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

AMAZON

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
AMAZON COM INC notowa ne  na  gi e łdzi e

Na ti ona l  As s oci a ti on of Se curi ti e s
De a l e rs  Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

AMERICANEXP
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Ame ri ca n Expre s s  Co notowa ne  na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

APPLE

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  APPLE
COMPUTER INC notowa ne  na  gi e łdzi e

Na ti ona l  As s oci a ti on of Se curi ti e s
De a l e rs  Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

AT&T
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  AT&T
notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge
ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -

22:00 CET 0.30%

BABA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Al i ba ba  Group Hol di ng notowa ne  na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

BOA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Ba nk
of Ame ri ca  Corp notowa ne  na  gi e łdzi e

Ne w York Stock Excha nge
ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -

22:00 CET 0.30%

BOEING
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

BOEING CO notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w
York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

CATERPILLAR
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ca te rpi l l a r Inc notowa ne  na  gi e łdzi e
Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

CHEVRON
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

CHEVRON notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w
York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

CISCO

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  CISCO
SYS INC notowa ne  na  gi e łdzi e  Na ti ona l

As s oci a ti on of Se curi ti e s  De a l e rs
Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%
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CITI
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

CITIGROUP notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w
York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

COCACOLA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  COCA-

COLA CO notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w
York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

DISNEY
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Wa l t
Di s ne y Co notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w

York Stock Excha nge
ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -

22:00 CET 0.30%

EBAY

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  EBAY
INC notowa ne  na  gi e łdzi e  Na ti ona l
As s oci a ti on of Se curi ti e s  De a l e rs

Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

EXXONM
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

EXXON MOBIL notowa ne  na  gi e łdzi e
Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

FACEBOOK

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Fa ce book notowa ne  na  gi e łdzi e

Na ti ona l  As s oci a ti on of Se curi ti e s
De a l e rs  Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

FEDEX
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Fe dEx

Corp notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York
Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

FORD

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Ford
Motor Co notowa ne  na  gi e łdzi e

Na ti ona l  As s oci a ti on of Se curi ti e s
De a l e rs  Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

GE
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

GENERAL ELECT notowa ne  na  gi e łdzi e
Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

GMOTORS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Ge ne ra l  Motors  Co notowa ne  na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

GOLDMAN
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

GOLDMAN SACHS GROUP notowa ne  na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

GOOGLE

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
GOOGLE CLASS C notowa ne  na  gi e łdzi e

Na ti ona l  As s oci a ti on of Se curi ti e s
De a l e rs  Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

HARLEY-DAVI
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Ha rl e y-Da vi ds on Inc notowa ne  na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

5. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje amerykańskie
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż
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HP

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
He wl e tt Pa cka rd Ente rpri s e  Co

notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York Stock
Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

IBM
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  IBM
notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge
ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -

22:00 CET 0.30%

INTEL

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  INTEL
CORP notowa ne  na  gi e łdzi e  Na ti ona l

As s oci a ti on of Se curi ti e s  De a l e rs
Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

J&J
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
JOHNSON&JOHNSON notowa ne  na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

JPMORGAN
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  JP

MORGAN CHASE notowa ne  na  gi e łdzi e
Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20%
W dni  robocze  15:30 -

22:00 CET 0.30%

MCDONALD
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

MCDONALDS notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w
York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

MICROSFT

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
MICROSOFT CORP notowa ne  na  gi e łdzi e

Na ti ona l  As s oci a ti on of Se curi ti e s
De a l e rs  Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

NETFLIX

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Ne tfl i x notowa ne  na  gi e łdzi e  Na ti ona l

As s oci a ti on of Se curi ti e s  De a l e rs
Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

NIKE
Kontra kt na  różni cę opa rty o NIKE Inc

notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York Stock
Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

P&G
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

PROCTER &GAMB notowa ne  na  gi e łdzi e
Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

PAYPAL

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Pa ypa l  Inc notowa ne  na  gi e łdzi e

Na ti ona l  As s oci a ti on of Se curi ti e s
De a l e rs  Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

PEPSI
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Pe ps i Co Inc notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w
York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

PFIZER
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

PFIZER notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York
Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%
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PM
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Phi l i p

Morri s  Inte rna ti ona l  Inc notowa ne  na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

SNAP
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  SNAP

Inc notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York
Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

STBUCKS

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
STARBUCKS CORP notowa ne  na  gi e łdzi e

Na ti ona l  As s oci a ti on of Se curi ti e s
De a l e rs  Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

TESLA

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Te s l a
Motors  Inc notowa ne  na  gi e łdzi e

Na ti ona l  As s oci a ti on of Se curi ti e s
De a l e rs  Automa te d Quota ti ons

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

TWITTER
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Twi tte r Inc notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w
York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

UPS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

UNITED PARCEL notowa ne  na  gi e łdzi e
Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

VISA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Vi s a

INC notowa ne  na  gi e łdzi e  Ne w York
Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%

WALMART
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  WAL-

MART STORES notowa ne  na  gi e łdzi e
Ne w York Stock Excha nge

ce na *100 USD 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:30 -
22:00 CET 0.30%
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6. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje niemieckie
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)

ADIDAS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Adi da s  AG notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

ALLIANZ
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

ALLIANZ AG notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

BASF Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  BASF
AG notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe  Europe ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

BAYER
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

BAYER AG notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

BEIERSDO
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

BEIERSDORF notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

BMW
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ba ye ri s che  Motore n We rke  AG
notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

CECONOMY
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

CECONOMY AG notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

COMMERZBANK
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Comme rzba nk AG notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

CONTINENTAL
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Conti ne nta l  AG notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

DAIMLERC
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

DAIMLER AG notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

DBANK
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

DEUTSCHE BANK notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

DTELEKOM
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  DT
TELEKOM notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe

Europe
ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

HENKEL
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

He nke l  AG & Co KGa A notowa ne  na
gi e łdzi e  Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

LUFTHANS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  DT

LUFTHANSA notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

RWE Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  RWE
AG notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe  Europe ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%
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SIEMENS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

SIEMENS notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

THYSSEN
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Thys s e nKrupp AG notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET

0.30%

VOLKSWAGEN
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Vol ks wa ge n AG notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

6. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje niemieckie
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)
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7. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje hiszpańskie
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)

ABERTIS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Abe rti s  Infra e s tructura s  SA notowa ne
na  gi e łdzi e  Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

ACERINOX
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ace ri nox SA notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na * 100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

ACS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  ACS

Acti vi da de s  de  Cons trucci on y Se rvi ci os
notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe  Europe

ce na * 100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

AENA Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Ae na
SA notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe  Europe ce na * 100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

AMADEUS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Ama de us  IT Hol di ng notowa ne  na

gi e łdzi e  Cboe  Europe
ce na * 100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

BANKIA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ba nki a  SA notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na * 100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

BANKINTER
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ba nki nte r SA notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

BBVA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ba nco Bi l ba o Vi zca ya  Arge nta ri a  SA
notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

CAIXABANK
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ca i xa Ba nk SA notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

GASNATURAL
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Ga s
Na tura l  SDG SA notowa ne  na  gi e łdzi e

Cboe  Europe
ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

GRIFOLS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Gri fol s  SA notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

IAG

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Inte rna ti ona l  Cons ol i da te d Ai rl i ne s
Group SA notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe

Europe

ce na * 100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

IBERDOLA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ibe rdrol a  SA notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

INDITEX
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Indi te x SA notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na * 100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%
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MAPFRE
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ma pfre  SA notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

REDELECTRIC
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Re d
El e ctri ca  Corp SA notowa ne  na  gi e łdzi e

Cboe  Europe
ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

REPSOL
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Re ps ol  SA notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

SACYR
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Sa cyr
Va l l e he rmos o SA notowa ne  na  gi e łdzi e

Cboe  Europe
ce na * 100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

SANTANDER
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Ba nco Sa nta nde r SA notowa ne  na

gi e łdzi e  Cboe  Europe
ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

TECNICAS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Te cni ca s  Re uni da s  SA notowa ne  na
gi e łdzi e  Cboe  Europe

ce na * 100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

TELEFONICA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Te l e foni ca  SA notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 EUR 0,001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

7. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje hiszpańskie
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)
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8. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje brytyjskie
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)

BARCLAYS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ba rcl a ys  PLC notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe
Europe

ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

GSK
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Gl a xoSmi thKl i ne  PLC notowa ne  na

gi e łdzi e  Cboe  Europe
ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

M&S
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Ma rks  & Spe nce r Group PLC notowa ne
na  gi e łdzi e  Cboe  Europe

ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

RBS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Roya l
Ba nk of Scotl a nd Group PLC notowa ne

na  gi e łdzi e  Cboe  Europe
ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

RIOTINTO
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Ri o
Ti nto PLC notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe

Europe
ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

ROLLS-
ROYCE

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Rol l s -
Royce  Hol di ngs  PLC notowa ne  na

gi e łdzi e  Cboe  Europe
ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

SHELL
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Roya l

Dutch She l l  PLC notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

STAN
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Sta nda rd Cha rte re d PLC notowa ne  na
gi e łdzi e  Cboe  Europe

ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

TESCO Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  Te s co
PLC notowa ne  na  gi e łdzi e  Cboe  Europe ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%

UNILEVER
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

Uni l e ve r PLC notowa ne  na  gi e łdzi e
Cboe  Europe

ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
17:30 CET 0.30%

VODAFONE
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
Voda fone  Group PLC notowa ne  na

gi e łdzi e  Cboe  Europe
ce na *100 GBP 0,0001 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

17:30 CET 0.30%
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9. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje z GPW
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)

CDPROJEKT
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  CD
PROJEKT S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e

Pa pi e rów Wa rtoś ci owych
ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

16:50 CET 0,30%

ALIOR
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  ALIOR

BANK S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e
Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

ASSECOPL
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
ASSECO POLAND S.A. notowa ne  na
Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

BOGDANKA

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
LUBELSKI  WĘGIEL BOGDANKA S.A.
notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów

Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

BUDIMEX
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

BUDIMEX S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e
Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

BZWBK*
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  BANK

ZACHODNI WBK S.A. notowa ne  na
Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

CCC
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  CCC
S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów

Wa rtoś ci owych
ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

16:50 CET 0.30%

CIECH
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  CIECH

S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów
Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

CYFRPLST
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

CYFROWY POLSAT S.A. notowa ne  na
Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

EUROCASH
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

EUROCASH S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e
Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

HANDLOWY

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  BANK
HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów
Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

INGBSK
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  ING

BANK ŚLĄSKI  S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e
Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

JSW

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.

notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów
Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

* Ins trume nt w trybi e  Cl os e  Onl y
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KGHM
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  KGHM

POLSKA MIEDŹ S.A. notowa ne  na
Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

LOTOS
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

GRUPA LOTOS S.A. notowa ne  na
Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

LPP
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  LPP
S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów

Wa rtoś ci owych
ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

16:50 CET 0.30%

MBANK
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
MBANK S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e

Pa pi e rów Wa rtoś ci owych
ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

16:50 CET 0.30%

MILLENNI
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  BANK
MILLENNIUM S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e

Pa pi e rów Wa rtoś ci owych
ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -

16:50 CET 0.30%

NETIA
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  NETIA

S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów
Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

ORANGEPL
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
ORANGE POLSKA S.A. notowa ne  na
Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

PEKAO
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  BANK

POLSKA KASA OPIEKI  S.A. notowa ne  na
Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

PGE

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  PGE
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów

Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

PGNIG

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I

GAZOWNICTWO S.A. notowa ne  na
Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

PKNORLEN

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
POLSKI  KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów
Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

PKOBP

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  BANK

POLSKI  S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e
Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

PKPCARGO
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje  PKP

CARGO S.A. notowa ne  na  Gi e łdzi e
Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

9. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje z GPW
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)

* Ins trume nt w trybi e  Cl os e  Onl y
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PZU

Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

notowa ne  na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów
Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

SANTANDERPL
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

SANTANDER BANK POLSKA S.A. notowa ne
na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0,30%

TAURON
Kontra kt na  różni cę opa rty o a kcje

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. notowa ne
na  Gi e łdzi e  Pa pi e rów Wa rtoś ci owych

ce na *100 PLN 0,01 100,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  09:00 -
16:50 CET 0.30%

* Ins trume nt w trybi e  Cl os e  Onl y

9. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o akcje z GPW
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość
zlecenia w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)
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10. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o ETF’y
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
Min. krok
notowań

Maks. wartość zlecenia
w lotach

Krótka
sprzedaż

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu Tolerancja kwotowań (dotyczy

błędnej ceny)

ASHR.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu DEUTSCHE X-TRACKERS
HARVEST CSI  300 CHINA A-SHARES

notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock
Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

DBA.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu POWERSHARES DB
AGRICULTURE FUND notowa ne go na

gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

DBC.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu POWER SHARES DB
COMMODITY INDEX TRACKING FUND

notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock
Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

EEM.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu ISHARES MSCI  EMERGING
INDEX FUND notowa ne go na  gi e łdzi e

Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

EFA.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu ISHARES MSCI  EAFE ETF
notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

EWA.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu ISHARES MSCI  AUSTRALIA
INDEX FUND notowa ne go na  gi e łdzi e

Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

EWW.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki
fundus zu ISHARES MSCI  MEXICO CAPPED
INVESTABLE MARKET INDEX notowa ne go

na  gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge
Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

EWY.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu ISHARES MSCI  SOUTH KOREA
CAPPED INDEX FUND notowa ne go na

gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%
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EWZ.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki
fundus zu ISHARES MSCI  BRAZIL CAPPED
INDEX FUND notowa ne go na  gi e łdzi e

Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

FXI .ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki
fundus zu ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

GLD.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR GOLD TRUST
notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

HYG.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD
CORPORATE BOND ETF notowa ne go na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

IVV.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu ISHARES CORE S&P 500 ETF
notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

IYR.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki
fundus zu ISHARES DOW JONES US REAL
EST ETF notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w

York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

OIH.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki
fundus zu MARKET VECTORS OIL SERVICES
ETF notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York

Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

SLV.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu ISHARES SILVER TRUST ETF
notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

SPY.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR S&P 500 ETF TRUST
notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

10. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o ETF’y
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość
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SSO.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu PROSHARES ULTRA S&P 500
notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

SVXY.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki
fundus zu PROSHARES SHORT VIX SHORT

TERM FUTURES ETF notowa ne go na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

TBT.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu PROSHARES ULTRASHORT
LEHMAN 20  YEAR TREASURY

notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock
Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

VNQ.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu VANGUARD REIT ETF - DNQ
notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York Stock

Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

VXX.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu IPATH S&P 500 VIX SHORT
TERM FUTURES TM ETN notowa ne go na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

XHB.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR SERIES TRUST SPDR
HOMEBUILDERS ETF notowa ne go na

gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

XLB.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu MATERIALS SELECT SECTOR
SPDR notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w York

Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

XLE.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR SELECT SECTOR FUND -
ENERGY SELECT SECTOR notowa ne go na
gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

XLF.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR SELECT SECTOR FUND -
FINANCIAL notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w

York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%
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XLI .ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR SELECT SECTOR FUND -
INDUSTRIAL notowa ne go na  gi e łdzi e

Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

XLP.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR SELECT SECTOR FUND -
CONSUMER STAPLES notowa ne go na

gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

XLU.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR SELECT SECTOR FUND -
UTILITIES notowa ne go na  gi e łdzi e  Ne w

York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

XLV.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR SELECT SECTOR FUND -
HEALTH CARE notowa ne go na  gi e łdzi e

Ne w York Stock Excha nge  Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ni e zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

XLY.ETF

Kontra kt na  różni cę, które go ce na
opa rta  je s t o wa rtoś ć rynkową je dnos tki

fundus zu SPDR SELECT SECTOR FUND -
CONSUMER DISCRETIONARY notowa ne go

na  gi e łdzi e  Ne w York Stock Excha nge
Arca

ce na  * 100 USD 0,01 30,0 Ta k zmi e nny 20% W dni  robocze  15:35 -
22:00 CET 0.30%

10. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o ETF’y
Symbol Opis Instrumentu Finansowego Wartość

nominalna 1 lota
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11. Specyfikacja Instrumentów Finansowych opartych o kryptowaluty

Symbol Opis Instrumentu Finansowego
Wartość

nominalna 1
lota

Wartość
1 pipsa

Min. krok
notowań

Min. wartość
zlecenia w

lotach

Maks. wartość
zlecenia w

lotach

Min. Krok
transakcyjny

Spread
transakcyjny

Stawki Depozytu
Zabezpieczającego Godziny handlu

Tolerancja kwotowań
(dotyczy błędnej

ceny)

BCHUSD
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na

notowa ni a ch kontra ktu XBN/USD
notowa ne go na  gi e łdzi e  LMAX Excha nge

Ce na  1
Bi tcoi n Ca s h

*1 USD
0,01 0,01 0,1 5,0 0,1 zmi e nny 50%

00:05 – 23:00
poni e dzi a łe k - czwa rte k

00:05 – 22:00
pi ąte k

10

BITCOIN*

Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t o
kontra kt te rmi nowy future s  na  wa rtoś ć

re fe re ncyjną Bi tcoi na  notowa ny na
gi e łdzi e  Chi ca go Me rca nti l e  Excha nge

Ce na  *1 USD 0,01 0,01 0,1 5,0 0,1 zmi e nny 50%
00:30-22:30 Poni e dzi a łe k -

Czwa rte k 00:30-22:00 w
Pi ąte k

50

BTCUSD
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na

notowa ni a ch kontra ktu XBT/USD
notowa ne go na  gi e łdzi e  LMAX Excha nge

Ce na  1
Bi tcoi na  *1

USD
0,01 0,01 0,1 3,0 0,1 zmi e nny 50%

00:05 – 23:00
poni e dzi a łe k-czwa rte k

00:05 – 22:00
pi ąte k

50

ETHUSD
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na

notowa ni a ch kontra ktu XET/USD
notowa ne go na  gi e łdzi e  LMAX Excha nge

Ce na  1
Ethe re um *1

USD
0,001 0,001 0,1 5,0 0,1 zmi e nny 50%

00:05 – 23:00
poni e dzi a łe k - czwa rte k

00:05 – 22:00 
pi ąte k

5

LTCUSD
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na

notowa ni a ch kontra ktu XLC/USD
notowa ne go na  gi e łdzi e  LMAX Excha nge

Ce na  1
Li te coi na  *1

USD
0,001 0,001 0,1 10,0 0,1 zmi e nny 50%

00:05 – 23:00
poni e dzi a łe k - czwa rte k

00:05 – 22:00 
pi ąte k

3

XRPUSD
Ins trume nt, które go ce na  opa rta  je s t na

notowa ni a ch kontra ktu XRP/USD
notowa ne go na  gi e łdzi e  LMAX Excha nge

Ce na  1 Ri ppl e
*1 USD 0,0001 0,00001 1,0 10000,0 1,0 zmi e nny 50%

00:05 – 23:00
poni e dzi a łe k - czwa rte k
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Objaśnienia: 

1. Po 28 lipca 2018r. instrumenty dostępne tylko w trybie Close Only: 
EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURAUD, EURCAD,
EURNOK, EURNZD, EURSEK, GBPCHF, GBPCAD, GBPJPY, GBPAUD, NZDUSD, NZDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, EURPLN, EURCZK, EURHUF, EURTRY, EURZAR,
GBPPLN, CHFPLN, USDCZK, USDPLN, USDTRY, USDZAR, USDHUF, US500, US30, US100, US2000, DE30, PL20, EU50, FR40, GB100, CH20, IT40, ES35, NL25, AU200,
BRACOMP, JP225, USDINDEX, TR30, XAGUSD, XAUUSD, OILBRNT, OILWTI, COPPER, SUGAR, WHEAT, OATS, COFFEE, COCOA, CORN, COTTON, ORANGE, RICE,
SOYBEAN, CARBON, GASOLINE, HEATINGOIL, NATGAS, LEANHOGS, PALLADIUM, PLATINUM, CATTLE, BUND10Y, ITALY10Y, SCHATZ2Y, SWISS10Y, UK10Y, TNOTE.
Powyższe instrumenty nie będą widoczne dla rachunków otwartych po 28 lipca 2018 r. 
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2. Instrumenty dostępne tylko na platformie MT5: 
EURUSD.std, USDJPY.std, GBPUSD.std, USDCHF.std, AUDUSD.std, AUDCAD.std, AUDCHF.std, AUDJPY.std, AUDNZD.std, CADCHF.std, CADJPY.std, CHFJPY.std,
EURGBP.std, EURCHF.std, EURJPY.std, EURAUD.std, EURCAD.std, EURNOK.std, EURNZD.std, EURSEK.std, GBPCHF.std, GBPCAD.std, GBPJPY.std, GBPAUD.std,
NZDUSD.std, NZDJPY.std, USDCAD.std, USDNOK.std, USDSEK.std, EURPLN.std, EURCZK.std, EURHUF.std, EURTRY.std, EURZAR.std, GBPPLN.std, CHFPLN.std,
USDCZK.std, USDPLN.std, USDTRY.std, USDZAR.std, USDHUF.std, US500.std, US30.std, US100.std, US2000.std, DE30.std, PL20.std, EU50.std, FR40.std, GB100.std,
CH20.std, IT40.std, ES35.std, NL25.std, AU200.std, BRACOMP.std, JP225.std, USINDEX.std, TR30.std, SILVER.std, GOLD.std, OILBRNT.std, OILWTI.std, COPPER.std,
SUGAR.std, WHEAT.std, OATS.std, COFFEE.std, COCOA.std, COTTON.std, SOYBEAN.std, GASOLIN.std, HOIL.std, NATGAS.std, LEANHOG.std, PALLAD.std,
PLATIN.std, CATTLE.std, BCHUSD, BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, XRPUSD.

3. Minimalny krok notowań - to jest minimalna wartość, o którą cena kwotowanych Instrumentów Finansowych może ulec zmianie. 

4. Lot - stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych. 

5. Wartość nominalna – informuje o nominalnej wielkość otwieranej pozycji; wielkość ta niezbędna jest do wyliczenia pobieranego depozytu oraz w odniesieniu do
Wartości nominalnej dokonywane są wszelkie naliczenia uwzględnione w Tabeli Opłat i Prowizji. 

6. Min. wartość zlecenia w Lotach - najmniejsza wielkość pozycji jaka może być otwarta w pojedynczym zleceniu określona w Lotach. 

7. Maks. wartość zlecenia w Lotach - maksymalna wielkość pozycji jaka może być otwarta w pojedynczym zleceniu określona w Lotach. 

8. Min. Krok transakcyjny - to jest minimalna wartość, o jaką można zmniejszać lub zwiększać wolumen zlecenia, określony w Lotach. 

9. Tolerancja kwotowań (dotyczy błędnej ceny) - jest to parametr, na podstawie którego określana jest rynkowość ceny, szczegółowy opis znajduje się w Polityce
wykonywania zleceń.

Przykład: 

Zlecenie kupna 1 Lot EURUSD w trybie market (po cenie rynkowej) – instrument kwotowany ze stałym spreadem: 0.00015 
Tolerancja kwotowań(dotycząca błędnej ceny, ujawniona w Specyfikacji Instrumentów Finansowych): 0.00030 
Cena na serwerze TMS Brokers w momencie wpłynięcia zlecenia serwer: 1.12000 
Cena na pierwszym źródle w momencie wpłynięcia zlecenia serwer: 1.12002 
Cena na drugim źródle w momencie wpłynięcia zlecenia serwer: 1.11998 
System w momencie wpłynięcia zlecenia na serwer porównuje pierwsze źródło dostawcy kwotowań z drugim źródłem oraz w tym wypadku, ponieważ jest to
Instrument Finansowy kwotowany ze stałym spreadem przeprowadzana jest dodatkowa weryfikacja polegająca na porównaniu cen kwotowanych przez TMS
Brokers z cenami pozyskanymi ze Źródła kwotowań: 
I sprawdzenie: 
|1.12002-1.11998|=0.00004 
0.00004 < 0.0003, warunek jest spełniony 
II sprawdzenie: 
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|1.12002-1.12000|=0.00002 
0.00002<0.0003, warunek jest spełniony 
Cena 1.1200 zostaje uznana za rynkową. Zostaje otwarta pozycja na 1 Lot long na instrumencie EURUSD. 

10. Spread transakcyjny oraz Maksymalna wielkość zlecenia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przypadku znacznej zmienności lub ograniczonej
płynności Instrumentu Bazowego, szczegółowe warunki określone zostały w Regulaminie. 

11. CFD na akceje, ETF’y oraz Kryptowaluty kwotowane są w systemie zmiennych spreadów, których wartość uzależniona jest od bieżącej sytuacji na rynku ze
szczególnym uwzględnieniem zmienności, płynności oraz głębokości rynku.Kwotowanie instrumentów odzwierciedla cenę otrzymaną od Źródła Kwotowań, na którą
może być nałożony dodatkowy narzut nie większy niż określony w Tabeli Opłat i Prowizji. 

12. Wszystkie transakcje (Meta Trader) realizowane są w trybie egzekucji zleceń „Market” tj. po cenie rynkowej. W wyjątkowej sytuacji może wystąpić egzekucja w
trybie zapytania o cenę (Request). 

13. Ostateczny kurs realizacji zleceń stanowi średnią wartość kursu ważoną wolumenem, która zależy od nominału transakcji, bieżącej płynności i głębokości rynku,
szczegółowy opis w Polityce Wykonywania Zleceń w Domu Maklerski TMS Brokers. 

14. Niezależnie od Dokumentacji umownej wszystkie transakcje powyżej 10 Lotów dla walut oraz powyżej 5 Lotów dla pozostałych instrumentów mogą być
weryfikowane pod kątem płynności i poprawności cen, co może wpłynąć na czas egzekucji zleceń (egzekucja manualna). 

15. Poszczególne depozyty zabezpieczające wynikające z pozycji w różnych Instrumentach Finansowych są agregowane, a ich suma stanowi Depozyt Zabezpieczający. 

16. Wszelkie zmiany poziomu zabezpieczenia pozycji (dźwigni) obejmują zarówno pozycje nowo otwierane jak i dotychczas utrzymywane na rachunku. 

17. Wartość ekspozycji dla potrzeb Depozytu Zabezpieczającego ustalana jest według następujących zasad: 
ekspozycja wyznaczana jest dla każdego z Instrumentów Finansowych z osobna. 
dla potrzeb wyznaczenie ekspozycji w danych Instrumencie Finansowym brana jest zakumulowana wartość bezwzględna większej z pozycji – pozycji długiej
lub krótkiej (w danym Instrumencie Finansowym). 
uzyskana wartość ekspozycji jest mnożona przez właściwą stawkę depozytu zabezpieczającego; w efekcie uzyskiwany jest depozyt zabezpieczający w
Instrumencie Finansowym. 

18. W przypadku CFD na akcje: 
dostępność krótkiej sprzedaży może być ograniczona dla danego papieru w zależności od warunków rynkowych. Zmiany w dostępności krótkiej sprzedaży
mogą następować w trybie natychmiastowym. 
minimalna wartość zlecenia w zależności od waluty kwotowania instrumentu wynosi odpowiednio 50 EUR dla CFD opartych o akcje niemieckie,100 EUR dla
pozostałych CFD, 300 PLN, 100 GBP. 

19. W przypadku wszystkich Instrumentów Finansowych Klient zobowiązany jest monitorować bieżące informacje dotyczące warunków transakcyjnych, w tym w
szczególności informacji o obowiązujących tabelach punktów swapowych, korekt i dat korekt punktów swapowych wynikających z tytułu ekwiwalentów dywidend,
zmian z tytułu splitów, itp. W komunikatach TMS Brokers będzie informował klientów o konieczności samodzielnego (dokonanego przez Klienta) zmodyfikowania
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zleceń oczekujących: stop loss, take profit, limit, stop), jak również anulowania przez TMS Brokers zleceń oczekujących w uzasadnionych przypadkach takich jak
zdarzenia korporacyjne np. split akcji. 

20. W przypadku CFD kwotowanych na bazie kontraktów futures, wraz z upływem czasu zmieniane są serie kontraktu futures. W przypadku utrzymywania przez Klienta
pozycji w takim CFD po zmianie danej serii kontraktu futures, wynik zostanie skorygowany o wartość punktów swapowych wynikających z różnicy pomiędzy cena
serii wygasające a ceną nowej serii.Wartość punktów swapowych naliczana podczas rolowania kontraktu CFD opartego o kontrakt futures będzie podlegać
korekcie o wysokość spreadu (maksymalnie) lub o mniejszą wartość niż wynikająca ze spreadu na danym instrumencie. 

Przykład: Na instrumencie OILWTI następuje rolowanie kontraktów bazowych z serii majowej CLK6 na serię czerwcową CLM6. Baza między kontraktami wynosi
100 punktów, gdzie seria czerwcowa jest notowana wyżej niż majowa (rynek jest w contango). Pozycje długie będą korygowane in minus o wartość równą 102.5
punkta (=100+połowa spreadu na OILWTI), natomiast pozycje krótkie będą korygowane in plus o wartość równą 97.5 punkta (=100-połowa spreadu na OILWTI). 

21. Dla krótkich pozycji na instrumentach Equity CFD oraz ETF CFD wartość punktów swapowych nie może być dodatnia. 

22. Osoba Powiązana – osoba będąca w stosunku do Klienta, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem lub rodzeństwem małżonka, małżonkiem lub
zstępnym rodzeństwa, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub osoba korzystająca z tego samego co Klient adresu IP komputera lub urządzenia
mobilnego, z wykorzystaniem których są zawierane Transakcje lub osoba korzystająca z tego samego co Klient urządzenia lub osoba posiadająca taki sam jak
Klient co najmniej jeden z adresów: zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny. 

23. TMS Brokers ustala limity limit zaangażowania w wysokości:
a. Limit zaangażowania dotyczący Ekspozycji - maksymalna wielkość Ekspozycji, jaką będziesz mógł posiadać otwartą w Instrumencie Finansowym. Limit

ekspozycji ma zastosowanie do wszystkich posiadanych przez Ciebie Kont, jak również Kont osób powiązanych z Tobą: 
50 000 Lotów - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentów Finansowych: XRPUSD -łącznie netto,
50 Lotów - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentów Finansowych: LTCUSD - łącznie netto, 
10 Lotów - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentu Finansowego: BITCOIN, ETHUSD - łącznie netto, 
5 Lotów - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentów Finansowych: BCHUSD - łącznie netto, 
3 Loty - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentów Finansowych: BTCUSD - łącznie netto.

b. Limit na Instrumencie Finansowym to Twój maksymalny sumaryczny wolumen na Pozycji i zleceniach oczekujących w jednym kierunku na Twoim Koncie
(dotyczy tylko MT5) w wysokości: 

50 000 Lotów - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentów Finansowych: XRPUSD,
50 Lotów - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentów Finansowych: LTCUSD, 
10 Lotów - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentu Finansowego: BITCOIN, ETHUSD, 
5 Lotów - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentów Finansowych: BCHUSD, 
3 Loty - limit, będzie obowiązywał jedynie w zakresie Instrumentów Finansowych: BTCUSD.

24. W przypadku przekroczenia ustalonych limitów zaangażowania Klient jest zobligowany do skutecznej redukcji swojej ekspozycji. W przypadku, gdy nastąpi
przekroczenie limitu, a Klient pomimo wezwania nie zmniejszy swojej ekspozycji, TMS Brokers będzie miał prawo: 

do odmowy realizacji zleceń otwarcia nowych pozycji na rachunek Klienta, 
uniemożliwienia Klientowi otwieranie nowych pozycji w Systemie Transakcyjnym; 
zamknięcia Klientowi pozycji, przy czym zamykanie będzie się odbywać od pozycji największych liczonych według nominału; w drugiej kolejności będzie
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brana data otwarcia pozycji, zamykanie będzie się odbywać począwszy od pozycji najwcześniej otwartych.

25. Platforma TMS Trader jest dostępna przez aplikację za pośrednictwem urządzeń mobilnych po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym, przez terminal
zainstalowany na komputerze Klienta lub przez wersję webową platformy dostępną na stronie www.tms.pl 

26. TMS Brokers świadczy usługę TMS Trader, poprzez wersje mobilne, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, TMS Brokers może rozszerzyć
lub ograniczyć zakres instrumentów finansowych obsługiwanych za pomocą Systemu Transakcyjnego dostępnego poprzez wersje mobilne, w tym również może
rozszerzyć zakres obsługiwanych transakcji o transakcje wyłączone.
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