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Streszczenie zasad realizacji zleceń  
 
1. Wstęp  
 
Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) 
i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi 
wdrożenia tej dyrektywy w Zjednoczonym Królestwie London Capital Group Ltd (LCG) ma 
obowiązek informowania swoich klientów (Państwa) o zasadach realizacji transakcji i zleceń 
klientów.  
 
Niniejsze Zasady należy rozpatrywać łącznie z Umową z Klientem, która zawiera nasz 
Regulamin, przy czym w razie problemów z ich zrozumieniem należy skontaktować się 
z naszym działem obsługi klienta. W przypadku niezgodności między niniejszymi Zasadami 
a Regulaminem znaczenie nadrzędne ma Regulamin  
 
2. London Capital Group Ltd  
 
LCG oferuje swoim klientom kontrakty różnic kursowych (ang. CFD) obejmujące różnorodne 
rynki i instrumenty finansowe. Każdy rynek, na którym LCG dokonuje kwotowania, wywodzi 
się bezpośrednio z bazowego instrumentu finansowego zakupionego na giełdzie lub od 
hurtowych dostawców kwotowań (tj. banków kwotujących na rynku transakcji walutowych). 
LCG wybiera rynki, na których dokona kwotowania oraz godziny kwotowania na tych rynkach 
i za pośrednictwem swoich platform transakcyjnych publikuje dane dotyczące tych 
kwotowań, które mogą być przedmiotem obrotu przez klientów.  
 
LCG jest stroną (lub zleceniodawcą) każdej transakcji. Oznacza to obowiązek otwierania 
i zamykania przez klienta każdej transakcji za pośrednictwem LCG oraz brak możliwości 
zamknięcia otwartej transakcji zawartej za pośrednictwem LCG poprzez stronę trzecią (tj. 
innego dostawcę CDF) i odwrotnie.  
 
LCG podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA), przy czym jako podmiot 
regulowany LCG ma obowiązek podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu 
uzyskania najlepszego możliwego wyniku podczas wykonywania dyspozycji klientów.  
 
3. Zasady realizacji transakcji  
 
Podczas otwierania i zamykania transakcji w imieniu klienta LCG będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania najlepszego możliwego wyniku poprzez 
otwieranie i zamykanie tych transakcji zgodnie z naszymi Zasadami realizacji zleceń 
i z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych dyspozycji otrzymanych od klienta. W każdych 
innych okolicznościach podczas realizacji transakcji lub zlecenia w imieniu Klienta LCG 
weźmie pod uwagę szereg czynników umożliwiających LCG zaoferowanie najlepszego 
możliwego wyniku. Zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, 
czynniki te stanowią głównie cena lub koszty (spread), a także wielkość i charakter transakcji 
lub zlecenia oraz szybkość i prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia.  
 
Cena lub koszty — Jeżeli transakcja zainicjowana przez Klienta za pośrednictwem 
platformy transakcyjnej zostanie zatwierdzona przez dilerów LCG, wówczas zostanie ona 
zrealizowana wyłącznie po cenie zażądanej przez klienta, przy założeniu, że w cenie nie 
wystąpił żaden błąd. W przypadku złożenia zlecenia transakcji przez telefon — przy 
założeniu, że w cenie nie wystąpił żaden błąd — transakcja klienta zostanie zrealizowana po 
cenie zażądanej przez telefon. Aby zapoznać się z naszą polityką cenową, należy przejść do 
pkt 6.  
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Więcej informacji na temat naszych kosztów (spreadów) można znaleźć na naszej witrynie 
internetowej na stronach zawierających informacje dotyczące rynków.  
 
Wielkość i charakter transakcji — Podczas realizacji wszystkich transakcji bierze się pod 
uwagę ich wielkość. Jeżeli wielkość żądanej transakcji przekracza wielkość transakcji, jaką 
LCG może zrealizować w danym czasie na rynku instrumentu bazowego na stosownej 
giełdzie, wówczas cała transakcja lub całe zlecenie mogą zostać odrzucone; LCG może 
jednak zaoferować według własnego uznania większą płynność niż rynek instrumentu 
bazowego. LCG nie będzie dokonywać częściowej realizacji żadnych transakcji, chyba że na 
podstawie umowy zawartej w przypadku zlecenia złożonego przez telefon. Na każdym rynku, 
na którym LCG dokonuje kwotowań, obowiązuje określone bezwzględne dozwolone 
minimum i maksimum – informację na ten temat można znaleźć, klikając przycisk ikony 
informacji powiązany z każdym rynkiem – niemniej maksymalna wielkość transakcji może się 
zmieniać w zależności od warunków rynkowych oraz zależy przez cały czas od własnego 
uznania dilerów LCG. W przypadku żądania realizacji transakcji o nietypowej wielkości lub 
gdy rynek, na którym zażądano realizacji transakcji, jest niepłynny lub bardzo zmienny, LCG 
może, według własnego uznania, przyjąć transakcję do realizacji wyłącznie po pokryciu 
przez siebie ekspozycji na rynku instrumentu bazowego.  
 
Szybkość transakcji i prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia — Prawie w każdych 
okolicznościach, pod warunkiem dostępności na rachunku wystarczającego depozytu 
zabezpieczającego na realizację transakcji oraz o ile wielkość żądanej transakcji będzie 
równa maksymalnej wielkości dozwolonej dla transakcji internetowych lub od niej niższa, 
transakcja Klienta zostanie zrealizowana na żądanym poziomie. W pewnych okolicznościach 
z uwagi na prędkość komunikacji internetowej, zmienność rynku lub celową manipulację 
naszymi cenami kwotowań transakcja Klienta może zostać odrzucona przez naszych 
dilerów, jeżeli cena, po której Klient podjął próbę realizacji transakcji, nie będzie 
reprezentatywna dla ceny rynku instrumentu bazowego w chwili jej otrzymania przez dilerów.  
 
Luka (poślizg cenowy) — W większości przypadków zlecenia wywoływane przez ruchy 
ceny rynkowej będą realizowane po cenie takiej samej lub bardzo zbliżonej do ceny 
określonej w żądaniu realizacji zlecenia Klienta. Jeżeli cena na otwarciu dnia sesyjnego 
znacząco różni się od ceny na zamknięciu poprzedniej sesji, wszelkie zlecenia, których cena 
aktywacji znajduje się w przedziale między kwotowaniem LCG na zamknięciu poprzedniego 
dnia sesyjnego a kwotowaniem na otwarciu następnego dnia sesyjnego, będą realizowane 
po pierwszej cenie możliwej do uzyskania w rozsądny sposób przez LCG w odniesieniu do 
rynku instrumentu bazowego. Niniejsze zasady mają zastosowanie zarówno w przypadku 
korzystnych, jak i niekorzystnych ruchów cen.  
 
Jeżeli na dowolnym rynku w wyniku ujawnienia jakichkolwiek wrażliwych informacji 
rynkowych (takich jak ostrzeżenie o spadku wyniku finansowego lub ujawnienie danych 
dotyczących gospodarki) wystąpi luka między jedną ceną kwotowaną a drugą, wówczas 
zostanie aktywowane każde zlecenie złożone po cenie mieszczącej się w przedziale między 
tymi cenami. W odniesieniu do ceny realizacji dowolnego zlecenia, na której wysokość 
wpłynęły informacje wrażliwe, ma zastosowanie ogólny regulamin giełdy. Oznacza to, że 
zlecenia te będą realizowane PO wszelkich zleceniach realizacji transakcji, które zostały 
złożone w tym samym momencie. Z tego powodu — choć dostarczony przez LCG wykres 
tickowy może wskazywać na istnienie lepszych potencjalnych poziomów realizacji zlecenia 
— w przypadku zlecenia zainicjowanego na podstawie opublikowanych ważnych danych 
dotyczących gospodarki, ostrzeżenia o spadku wyniku finansowego lub informacji o innym 
istotnym zdarzeniu rynkowym mogą zostać zastosowane poziomy realizacji znacząco różne 
od dostępnych w danej chwili poziomów kwotowań, przy czym dane zlecenie zostanie 
zrealizowane z uwzględnieniem jego rozmiaru.  
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Godziny handlu — Żadne zlecenia nie będą realizowane poza godzinami kwotowań, 
określonymi przez LCG z wyjątkiem zleceń na rynkach, na których kwotowań dokonuje się 
poza zwykłymi godzinami handlu. Należy pamiętać, że na niektórych rynkach handel odbywa 
się także poza oferowanymi przez LCG godzinami kwotowania — w tych przypadkach 
istnieje duże prawdopodobieństwo powstania luki między kolejnymi sesjami handlowymi 
LCG. W przypadku wszystkich zleceń na tych rynkach należy liczyć się z powstaniem luki 
cenowej. Zlecenia aktywowane na rynkach działających poza godzinami handlowymi, na 
których LCG dokonuje kwotowań, traktuje się tak, jak gdyby instrument bazowy był otwarty, a 
obrót tym instrumentem odbywał się na poziomie wymaganym do aktywacji zlecenia.  
 
Gwarantowany limit aktywacji (ang. stop order) — Jeżeli podczas wydawania dyspozycji 
Klient skorzysta z opcji gwarantowanego limitu aktywacji i określi cenę, po której jego 
pozycja ma zostać zamknięta w przypadku niekorzystnej zmiany rynkowej, złożone w ten 
sposób dyspozycje mają pierwszeństwo w stosunku do innych aspektów naszych Zasad 
realizacji zleceń. Transakcja, w przypadku której zastosowano opcję gwarantowanego limitu 
aktywacji, zostanie zamknięta na z góry ustalonym poziomie, o ile poziom ten zostanie 
osiągnięty.  
 
4. Transakcje i zlecenia  
 
Istnieją trzy rodzaje dyspozycji, które nasi klienci mogą wydawać w celu realizacji lub 
zainicjowania transakcji za pośrednictwem LCG.  
 
Transakcja — polega na wydaniu natychmiastowej dyspozycji  dotyczącej kupna lub 
sprzedaży po aktualnej kwotowanej cenie.  
 
Zlecenie (stałe zlecenie) — polega na wydaniu dyspozycji dotyczącej realizacji transakcji 
po cenie, która nie jest aktualnie dostępna na rynku, ale może być dostępna w inny dzień lub 
o innej godzinie w przyszłości.  
 
Zlecenia po cenie rynkowej — w niektórych przypadkach, gdy wielkość transakcji 
przekracza wielkość dopuszczalną na rynku instrumentu bazowego lub gdy rynek 
instrumentu bazowego jest niepłynny (tj. w przypadku niektórych spółek rynku AIM lub 
spółek o niskiej kapitalizacji), lub gdy LCG może z rożnych powodów podjąć próbę aktywacji 
zlecenia w imieniu klienta na danym rynku po określonej cenie, wtedy LCG uzgodni 
odpowiednią cenę przypadającą na jedną transakcję dla całej pozycji po zakończeniu 
transakcji na rynku instrumentu bazowego.  
 
5. Zlecenia otwarte  
 
W przypadku dokonania przez klienta transakcji o niezwykle dużej wielkości lub na specjalne 
żądanie klienta LCG może według własnego uznania składać zlecenia bezpośrednio na 
rynku instrumentu bazowego we własnym imieniu w celu realizacji transakcji. LCG otworzy 
dla klienta wyłącznie dwa rodzaje zleceń: „zlecenia w systemie kursu jednolitego” i „zlecenia 
po cenie rynkowej”; zlecenia te będą realizowane wyłącznie w danym dniu. „Zlecenia w 
systemie kursu jednolitego” polegają na tym, że całe zlecenie na rynku instrumentu 
bazowego zostaje złożone wyłącznie po uzgodnionej z góry ustalonej cenie (tj. zlecenie 
sprzedaży, jeżeli rynek osiągnie określony poziom, oraz oferowanie sprzedaży wyłącznie po 
tej określonej cenie). Takie zlecenie może zostać zrealizowane częściowo — w takim 
przypadku na rachunku klienta zostanie odzwierciedlona odpowiednia wielkość transakcji, a 
wszelka pozostała niezrealizowana część zlecenia zostanie anulowana na zamknięciu sesji 
w danym dniu. „Zlecenia po cenie rynkowej” to zlecenia otwierane po określonej cenie, po 
której całe zlecenie zostaje złożone na rynku instrumentu bazowego, a następnie 
zrealizowane po najlepszej cenie dostępnej w danym momencie. LCG umieszcza zlecenie w 
elektronicznym arkuszu zleceń dotyczących określonego instrumentu lub — w przypadku 
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instrumentu finansowego niebędącego przedmiotem obrotu elektronicznego — składa 
zlecenie u wyznaczonego brokera, który ma dostęp do animatorów rynku zapewniających 
płynność danego instrumentu.  
 
W przypadku elektronicznej realizacji „zleceń po cenie rynkowej” LCG podejmuje próbę 
aktywowania zlecenia, biorąc pod uwagę cenę lub koszty (spread), prawdopodobieństwo 
realizacji zlecenia, przewidywaną szybkość transakcji oraz wielkość i charakter zlecenia. 
LCG wykorzysta swoje doświadczenie, aby podjąć próbę osiągnięcia w imieniu klienta jak 
najlepszego wyniku w odniesieniu do wyżej wymienionych punktów referencyjnych. Zlecenia 
po cenie rynkowej mogą wiązać się ze znaczącym „poślizgiem cenowym” i będą realizowane 
w całości wyłącznie pod warunkiem dostępności płynności możliwej do osiągnięcia na rynku 
instrumentu bazowego. Kolejna transakcja zostanie zrealizowana po kursie jednolitym 
odzwierciedlającym średnią cenę osiągniętą poprzez „zlecenie po cenie rynkowej”. Jeżeli 
w dowolnym momencie LCG otrzyma informację o polepszeniu się ceny dotyczącej 
dowolnego rodzaju powyższych zleceń, wówczas informacja o polepszeniu się ceny musi 
zostać przekazana klientowi.  
 
Oba rodzaje zleceń mogą zostać anulowane przez klienta w dowolnym momencie, jednak po 
aktywacji zlecenia klient nie będzie mógł anulować całej transakcji i będzie zobowiązany do 
zatwierdzenia dowolnej części aktywowanego zlecenia, która została zrealizowana przed 
anulowaniem.  
 
6. Polityka cenowa  
 
LCG dokonuje kwotowania cen z uwzględnieniem różnych czynników, takich jak cena na 
rynku instrumentu bazowego, spread kwotowany przez LCG, godzina zamknięcia rynku, 
wszelkie dywidendy, podziały akcji, emisje certyfikatów uczestnictwa w subskrypcji lub 
specjalne płatności w gotówce o dowolnym charakterze, które występują przed zamknięciem 
rynku, stopy procentowe, ceny konkurencyjne oraz udział klienta w rynku.  
 
Dodatkowe informacje na temat spreadów na poszczególnych rynkach można znaleźć 
w naszych arkuszach zawierających informacje rynkowe.  
 
W wyjątkowych okolicznościach (takich jak wzrost płynności lub brak płynności względem 
odpowiedniego rynku instrumentu bazowego) LCG może być zmuszona do zmiany 
oferowanych spreadów.  
 
7. Szczegółowe dyspozycje 
 
Poprzez przekazanie LCG szczegółowych dyspozycji dotyczących realizacji transakcji lub 
zleceń Klient może uniemożliwić nam podejmowanie działań w sposób określony 
w niniejszych Zasadach realizacji zleceń. Takie dyspozycje mają pierwszeństwo w stosunku 
do innych aspektów Zasad realizacji zleceń firmy LCG. W takich okolicznościach 
wykonywanie przez nas zleceń zgodnie z dyspozycjami Klienta uznaje się za najlepszy 
sposób wykonania zlecenia.  
 
8. Monitorowanie i przegląd  
 
LCG będzie regularnie monitorować efektywność niniejszych Zasad realizacji zleceń w celu 
identyfikacji i, w stosownych przypadkach, poprawy wszelkich niedociągnięć oraz 
dopilnowania zgodności tych zasad ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi, a także będzie 
stale dokonywać przeglądu różnych miejsc realizacji transakcji wykorzystywanych przez 
siebie do tworzenia „naszych kwotowań”.  
 
Słownik pojęć 
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Umowa z Klientem — umowa zawierana przez Klienta podczas otwierania rachunku 
w LCG. Warunki dotyczą naszych produktów CFD.  
Miejsce realizacji — miejsce, w którym może odbywać się obrót instrumentami finansowymi 
(tj. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, NYSE). LCG stanowi wyłączne miejsce 
realizacji transakcji Klienta za pośrednictwem portali internetowych LCG lub telefonu.  
Rynek — pojedynczy rynek, na którym Klient może dokonać transakcji.  
Zlecenie — polega na wydaniu dyspozycji dotyczącej realizacji transakcji po cenie, która nie 
jest aktualnie dostępna na rynku, ale może być dostępna w inny dzień lub o innej godzinie 
w przyszłości.  
Nasze kwotowanie — cena kwotowana przez nas na poszczególnych rynkach za 
pośrednictwem naszej platformy transakcyjnej lub przez telefon.  
Pozycja otwarta — sytuacja, w której Klient posiada ekspozycję na określony rynek z uwagi 
na fakt, że na rachunku Klienta znajduje się aktywna, nieprzeterminowana transakcja.  
Handel — działanie polegające na dokonywaniu transakcji za pomocą kwotowania 
podanego przez LCG w celu otwarcia bądź zamknięcia (lub częściowego zamknięcia) 
otwartej pozycji.  
Rynek instrumentu bazowego — instrument finansowy zakupiony w miejscu realizacji 
transakcji lub od hurtowego dostawcy kwotowań będący podstawą kwotowania dokonanego 
przez LCG. Na przykład cena indeksu UK 100 Rolling Daily (w ujęciu dziennym kroczącym) 
obliczana jest w stosunku do najbardziej płynnego kontraktu terminowego typu futures na 
instrument UK 100 (tzw. kontraktu „front month”) plus albo minus wartość godziwa (FV), 
która obejmuje wartość czasu związaną z kosztem „trzymania” instrumentu w portfelu (ang. 
cost of carry) plus wszelkie oczekiwane składniki dywidendy w okresie od chwili obecnej do 
wygaśnięcia kontraktu futures na instrument UK 100. W związku z powyższym „rynkiem 
instrumentu bazowego” dla rynku indeksu UK 100 Rolling jest kontrakt terminowy typu 
futures na indeks UK 100 (a nie sam indeks UK 100). 
Luty 2016 
 


