
Zgodnie z ustaleniami § 15d akap. 1 pkt h) Ustawy nr 256/2004 Dz. U. Republiki Czeskiej, o przedsięwzięciach na rynku kapitałowym, 

w obowiązującym brzmieniu (potem “UPRK") firma AKCENTA CZ,a.s. jako osoba zawierająca transakcje na rynku kapitałowym (dalej „Firma“) 

wprowadziła następujące zasady klasyfikacji swoich klientów do poszczególnych kategorii (dalej „Zasady“). 

Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna (dalej „Klient“), której Firma, na podstawie zawartej Umowy Ramowej o realizacji kontraktów 

bezgotówkowych na obcą walutę oraz świadczeniu usług finansowych, świadczy usługi inwestycyjne (dalej „Klient“). 

Dzięki klasyfikacji Klientów, Firma chce zapewnić każdemu z nich odpowiedni stopień ochrony podczas świadczenia usług inwestycyjnych, 

w zależności od ich wiedzy jak i doświadczeń w sferze inwestycji oraz ryzyka wiążącego się z inwestycjami w instrumenty inwestycyjne. 

Klasyfikacja Klientów nie ma bezpośredniego wpływu na zakres usług inwestycyjnych świadczonych przez Firmę.

Klasyfikacja przebiega na podstawie oceny informacji udzielonych Firmie przez Klienta.

 

Klasyfikacja klientów

W celu świadczenia usług inwestycyjnych Firma dzieli swoich Klientów na następujące kategorie:

1. Klient Profesjonalny (włącznie z Klientem Profesjonalnym na życzenie)

2. Klient Nieprofesjonalny (włącznie z Klientem Nieprofesjonalnym na życzenie)

3. Podmiot kwalifikowany (włącznie z Podmiotem Kwalifikowanym na życzenie)

Wobec Klientów podchodzących pod kategorię Podmiot Kwalifikowany Firma nie ma obowiązku przestrzegania zasad postępowania wobec 

klientów ustalonych w UPRK.

Klientom Profesjonalnym Firma nie świadczy takiego samego stopnia ochrony jak w przypadku Klientów Nieprofesjonalnych a to głównie 

w sferach:

ź udzielania informacji Klientom;

ź żądania informacji od Klientów co do ich wiedzy specjalistycznej i doświadczeń w celu oceny, czy dana usługa inwestycyjna lub narzędzie 

inwestycyjne jest dla Klienta odpowiednie lub właściwe, 

ź przekazywanie raportów Klientom o przetwarzaniu i realizacji ich dyspozycji.

Firma gwarantuje Klientowi Nieprofesjonalnemu maksymalny, określony przez przepisy prawne, stopień ochrony.

W przypadku, jeśli Klient nie zgadza się z przeprowadzoną klasyfikacją do danej kategorii klientów, może zażądać od Firmy sprawdzenia 

przesłanek, z których wychodzono podczas procesu klasyfikacji. Klient ma prawo zażądać o przekwalifikowanie/przeniesienie do innej kategorii 

w warunkach podanych niżej.

 

Klient Profesjonalny

Za Klienta Profesjonalnego w brzmieniu § 2a UPRK uważa się:

I. bank oraz instytucje obracające pieniędzmi elektronicznymi;

II. spółdzielnię oszczędnościową i kredytową;

III. osobę zawierającą transakcje na rynku kapitałowym;

IV. zakład ubezpieczeń; 

V. reasekurator;

VI. firmę inwestycyjną;

VII. fundusz inwestycyjny;

VIII. fundusz emerytalny;

IX. osobę, która w ramach swojej głównej działalności przeprowadza sekuratyzację;

X. osobę, która prowadzi interesy na własny rachunek przy wykorzystaniu narzędzi inwestycyjnych w celu obniżenia ryzyka (hedging) z 

tytułu kontraktów przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych określonymi w ustaleniach § 3 akap. 1 pkt d) do k) i dane czynności 

należą do jej głównych działań;

XI. osobę, która prowadzi interesy na własny rachunek przy wykorzystaniu narzędzi inwestycyjnych podanych w ustaleniach § 3 akap. 1 

pkt g) do i) UPRK lub towaru i dana czynność należy do jej głównych działań;

XII. osobę prawną, która jest ma prawo gospodarować majątkiem państwa podczas gwarantowania zakupu, sprzedaży lub zarządzania 

jego zobowiązaniami lub innymi aktywami, albo podczas restrukturyzacji firm handlowych lub innych osób prawnych z udziałem 

skarbu państwa.

XIII. osobę zagraniczną prowadzącą podobną działalność jak jedna z osób wymienionych powyżej pod punktem (i) do (xii);

XIV. państwo lub państwo członkowskie wchodzące w skład federacji;

XV. Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka), zagraniczny bank centralny lub Europejski 

XVI. Bank Centralny;
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XVII. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny lub inna międzynarodowa instytucja finansowa; 

XVIII. osobę prawną założoną w celach handlowych, która, na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego spełnia przynajmniej dwa z 

trzech kryteriów, którymi są:

a. całkowita wysokość aktywów odpowiadająca kwocie przynajmniej 20 000 000 EUR,

b. roczny obrót netto odpowiadający kwocie przynajmniej 40 000 000 EUR,

c. własny kapitał odpowiadający kwocie przynajmniej 2 000 000 EUR,

XIX. osobę zagraniczną założoną w celach handlowych, która spełnia warunki podane w przypadku osób w punkcie (xvii).

XX. Klient Profesjonalny na życzenie (zobacz poniżej).

Zanim Firma zacznie świadczyć Klientowi usługi inwestycyjne, musi go poinformować o tym, że na podstawie informacji, których im udzielił, 

uważa go za Klienta Profesjonalnego. Klient Profesjonalny może na piśmie zażądać od Firmy, żeby postępowała z nim jak z Klientem 

Nieprofesjonalnym – z tego podania musi jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych 

lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi.

Jeśli Klient Profesjonalny uważa, że nie jest w stanie w odpowiedni sposób ocenić lub zarządzać danym ryzykiem, ma obowiązek poprosić Firmę o 

przesunięcie go do kategorii Klient Nieprofesjonalny (zobacz dalej). Jeśli Firma uważa, że Klient przestał spełniać warunki kwalifikujące go do 

pierwotnej kategorii, ma obowiązek podjąć odpowiednie kroki.

  

Klient Nieprofesjonalny

Za Klienta Nieprofesjonalnego Firma uważa wszystkie osoby fizyczne lub prawne, którym świadczy usługi inwestycyjne a którzy nie są Klientami 

Profesjonalnymi w wyjaśnionym wyżej znaczeniu.

Firma ma również prawo, bez stosownego podania, poinformować Klienta Profesjonalnego, że uważa go za Klienta Nieprofesjonalnego, przy 

czym z tego komunikatu musi jednoznacznie wynikać, jakiego kontraktu lub przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub jakiej usługi 

inwestycyjnej to dotyczy.

 

Podmiot Kwalifikowany

Za Podmiot Kwalifikowany oznacza się Klientów Profesjonalnych podanych wyżej w punkcie (i) do (vxi), względem których Firma nie ma 

obowiązku przestrzegania zasad postępowania oraz obowiązków informacyjnych podanych w ustaleniach § 15 do 15r UPRK, jeśli chodzi o 

świadczenie następujących głównych usług inwestycyjnych (usługi inwestycyjne ustalone w § 4 akap. 2 pkt a) do c) UPRK):

a. przyjmowanie i przekazywanie dyspozycji dotyczących narzędzi inwestycyjnych;

b. przeprowadzanie dyspozycji dotyczących narzędzi inwestycyjnych na konto Klienta;

c. przedsięwzięcia przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych na własny rachunek

Za Podmiot Kwalifikowany uważana jest również, jeśli z tym dosłownie zgadza się, również osoba fizyczna z miejscem zamieszkania lub osoba 

prawna z siedzibą w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, w stosunku, do której, zgodnie z porządkiem prawnym danego państwa 

członkowskiego osoba zagraniczna, która uzyskała pozwolenie danego państwa członkowskiego na świadczenie usług inwestycyjnych, nie ma 

obowiązku bez stosownego podania, podczas świadczenia głównych usług inwestycyjnych podanych wyżej w punkcie a) do c) wypełniać 

obowiązków podobnych do obowiązków informacyjnych ustalonym w § 15 do 15r UPRK, przy czym obowiązuje zasada, że w przypadku zgody 

musi być z dokumentów jednoznacznie wynikać, którego kontraktu lub przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub jakiej usługi 

inwestycyjnej to dotyczy.

Firma wymaga od Klienta jednoznacznego potwierdzania, że ten zgadza się z zaklasyfikowaniem go do danej kategorii, w zakresie ogólnym lub 

tylko w przypadku poszczególnych kontraktów. Klient, który jest uważany za Podmiot Kwalifikowany, ma prawo zażądać o przesunięcie go do 

kategorii Klient Profesjonalny/Klient Nieprofesjonalny. Z przedłożonego wniosku musi jednoznacznie wynikać, jakiego kontraktu lub kontraktów 

z narzędziem inwestycyjnym lub usługi inwestycyjnej dany wniosek dotyczy. W innych przypadkach obowiązuje tryb działania dla kategorii 

Klienta Profesjonalnego.

Klient Profesjonalny na życzenie

Pod pojęciem Klienta Profesjonalnego na życzenie rozumie się:

i. osobę, która na piśmie zażądała od Firmy, żeby postępowano z nią jak z Klientem Profesjonalnym, na co Firma się zgodziła i 

ii. która spełnia przynajmniej dwa z następujących kryteriów: 

ź za każdy z ostatnich czterech kolejnych kwartałów przeprowadziła na danym rynku regulowanym z siedzibą w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w danym wielostronnym systemie handlowym prowadzonym przez osobę z siedzibą w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych, którego dotyczy dany 

wniosek, w znacznym zakresie oraz przynajmniej 10 kontraktów w ciągu kwartału; 

ź  zakres jej majątku tworzonego przez środki finansowe oraz narzędzia inwestycyjne odpowiada kwocie przynajmniej 500 000 EUR;

ź wykonuje przez okres przynajmniej jednego roku lub w związku z wykonywaniem swojego zawodu, profesji lub stanowiska 

działania w sferze rynku finansowego, wymagającego wiedzy o kontraktach lub usługach, których dany wniosek dotyczy.

Z wniosku Klienta musi być, prócz jego chęci, żeby postępowano z nim jak Klientem Profesjonalnym, jednoznacznie wynikać, jakiego kontraktu 

lub kontraktów przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub jakiej usługi inwestycyjnej dany wniosek dotyczy. Wraz z tym wnioskiem 

należy złożyć pisemne oświadczenie Klienta, w którym ogłasza on, że jest świadomy, że:

ź niniejsza zmiana może oznaczać stratę prawa do roszczeń z tytułu zagranicznego systemu zabezpieczającego, podobnego do systemu 

zabezpieczającego udzielanego przez Fundusz Gwarancyjny osób zawierających transakcje na rynku kapitałowym oraz

ź obowiązki określone w ustaleniach § 15 do 15r UPRK w związku z Klientem Profesjonalnym Firma spełnia w bardziej ograniczonym 

zakresie niż w stosunku do Klienta Nieprofesjonalnego; o tych okolicznościach Firma ma obowiązek powiadomić Klienta, który wystąpił 

z wnioskiem o postępowanie z nim jak z Klientem Profesjonalnym.
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Firma może przedmiotową zgodę udzielić dopiero po tym, jak będzie pewne, że Klient, który zażądał, żeby postępowano z nim jak z Klientem 

Profesjonalnym, spełnia wszystkie, podane wyżej, warunki i posiada, w związku z kontraktem lub kontraktami przy wykorzystaniu instrumentów 

inwestycyjnych lub usługą inwestycyjną, których danych wniosek dotyczy, odpowiednie doświadczenia i wiedzę specjalistyczną, jest w stanie 

podejmować samodzielne decyzje inwestycyjne i rozumie wszelkie związane z tym rodzaje ryzyka. Dopiero potem Firma może danemu Klientowi 

udzielić swojej zgody na przesunięcie go do kategorii Klient Profesjonalny.

Firma ma obowiązek na bieżąco sprawdzać i regularnie oceniać, czy Klient, który został Klientem Profesjonalnym na podstawie swojego wniosku, 

nie przestał spełniać ustalonych warunków.  

 

Klient Nieprofesjonalny na życzenie

Klient Profesjonalny może w pisemnym wniosku zażądać od Firmy, żeby postępowała z nim jak z Klientem Nieprofesjonalnym. Z tego wniosku 

musi jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną 

chodzi.

Klient Profesjonalny uważa się za Klienta Nieprofesjonalnego w zakresie kontraktów przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub 

usługami inwestycyjnymi, które uzgodni z Firmą. Z takiej umowy musi jasno wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu 

instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi. Jeśli taka umowa nie została zawarta na piśmie, Firma ma obowiązek wydać 

Klientowi, na jego wniosek, potwierdzenie o tym, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę 

inwestycyjną chodzi. Firma powinna przychylić się do tego wniosku.

 

Podmiot Kwalifikowany na życzenie

Za Podmiot Kwalifikowany na życzenie rozumie się Klienta Profesjonalnego, który spełnia ustalone kryteria i zażąda, żeby postępować z nim jak z 

Podmiotem Kwalifikowanym a Firma pozytywnie rozpatrzy ten wniosek. Z wniosku musi jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty 

przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi. Firma powinna przychylić się do tego wniosku.

Podmiot Kwalifikowany może, w formie pisemnej, zażądać o przeniesienie go do kategorii Klient Profesjonalny, wobec którego Firma przestrzega 

niektórych obowiązków informacyjnych. Z wniosku musi jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów 

inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi.

Podmiot Kwalifikowany uważa się za Klienta Nieprofesjonalnego, jeśli Firma go poinformuje, że uważa go za Klienta Nieprofesjonalnego. Przy 

czym z dokumentów musi jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką 

usługę inwestycyjną chodzi w tym przypadku.

Firma ma prawo do wywiązania się z obowiązków określonych w ustaleniach § 15 do 15r UPRK również wobec Podmiotów Kwalifikowanych, 

wobec których, w przeciwnym razie, nie powinna mieć takich obowiązków. Ponadto z takiego postępowania musi jednoznacznie wynikać, o jaki 

kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi.

  

Zasady informowania Klientów

Firma na bieżąco sprawdza i ocenia, czy Klient nie przestał spełniać podanych kryteriów niezbędnych do zaklasyfikowania go do danej kategorii.

Klient Profesjonalny oraz Podmiot Kwalifikowany mają obowiązek poinformować Firmę o wszelkich zmianach, które mogłyby mieć wpływ na ich 

zaklasyfikowanie do danej kategorii. Jeśli żadna podobna informacja nie zostanie udzielona Firmie, uważa się, że Klient spełnia wszelkie ustalone 

kryteria dla Podmiotu Kwalifikowanego lub Klienta Profesjonalnego, bez naruszenia podanego wyżej jakiegokolwiek obowiązku Firmy co do 

bieżącego sprawdzania i oceny, jeśli dane kryteria klasyfikacji zostały spełnione. Jeśli Firma podejrzewa, że Klient przestał spełniać warunki 

niezbędne do pierwotnej klasyfikacji, ma obowiązek podjąć odpowiednie działania.

Firma, prócz informacji podanych w ustaleniach § 15d UPRK ma obowiązek każdemu (również obecnemu) Klientowi udzielić informacji, w formie 

pisemnej lub na każdym nośniku danych, który umożliwia przechowanie takich informacji tak, żeby mogły być wykorzystywane przez 

odpowiedni okres, o tym, do jakiej kategorii Klientów został zaklasyfikowany (wraz z pouczeniem o prawie wnioskowania o zmianę klasyfikacji i 

ograniczenia ochrony, która jest z tym związana). 

 

Oświadczenie klienta

Oświadczam, że przejąłem(am), przeczytałem(am) i rozumiem treść powyższych informacji.

Podpis (Partner handlowy/pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa)

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejscowość:

Dnia:

W imieniu AKCENTA CZ a.s. W imieniu Klienta

Podpis

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejscowość:

Dnia:

Podpis

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejscowość:

Dnia:
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