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Niektóre terminy w niniejszym Regulaminie mają określone znaczenie: 

Skrót IB odnosi się do Brokera Wprowadzającego (ang. Introducing Broker). 

Program oznacza Program Active Trader. 

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin. 

My, nas, nasze odnosi się do działalności spółki Pepperstone, w ramach której dokonujesz 

inwestycji – i jest to albo Pepperstone Group Limited (ABN 12 147 055 703) albo Pepperstone 

Limited (numer przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii: 08965105). 

Otrzymywanie rabatów: 

• Jako członek Programu masz prawo do otrzymywania od nas rabatów. 

• Poziom otrzymywanych rabatów zależy od liczby standardowych lotów FX, dla których 

zrealizowano transakcje w poprzednim miesiącu (lub w bieżącym miesiącu, jeśli liczba ta jest 

większa).  

• Po potwierdzeniu Twojego członkostwa w Programie ustalamy wstępną wartość rabatu oraz 

objętość inwestycji, którą musisz zrealizować w każdym miesiącu, aby dalej otrzymywać tę 

kwotę. 

• Minimalny wymagany poziom kwalifikacji do Programu to inwestycje o wartości 200 lotów FX 

w skali miesiąca. Jeżeli spełnisz wymagany poziom podstawowy, będzie Ci przysługiwał 

rabat w wysokości 15% od naszej podstawowej prowizji za lot w inwestycjach FX. Możesz 

znaleźć więcej informacji na temat rabatów dla wszystkich walut bazowych rachunków 

inwestycyjnych tutaj.  

• Każdego miesiąca dokonujemy przeglądu Twojej aktywności inwestycyjnej oraz weryfikujemy 

kwalifikowalność do Programu. Jeżeli stale przekraczasz ustalony przez nas wolumen 

inwestycji (np. jest to ponad 200 lotów FX miesięcznie, jeżeli jesteś członkiem Programu na 

poziomie podstawowym), może Ci przysługiwać zwiększony rabat. Jeżeli chcesz, abyśmy w 

bliższym terminie rozważyli wyższy rabat w Twoim przypadku, daj nam znać na 

premium@pepperstone.com. Odpowiemy na Twoje zgłoszenie w ciągu 7 dni roboczych.  

• Wypłacamy rabat: 

o codziennie za wszystkie kwalifikujące się transakcje zamknięte poprzedniego dnia na 

Twój rachunek inwestycyjny Pepperstone; 

o w walucie podstawowej Twojego rachunku inwestycyjnego. 

 

Aktywność inwestycyjna spełniająca niezbędne warunki: 
• Wypłacamy rabaty jedynie z tytułu aktywności inwestycyjnej na rachunkach Razor: 

o za następujące instrumenty: pary FX majors, FX minors, FX crosses oraz FX exotics; 

o które nie są powiązane z IB; 

o za inwestycje dokonywane od dnia po tym, jak udało Ci się zakończyć rejestrację 

jako członek programu (nie wypłacamy rabatów za aktywność inwestycyjną z 

przeszłości). 

• Jeśli nie posiadasz rachunku Razor, możesz go zamówić w Bezpiecznej Strefie Klienta. 

• Pełna lista symboli dla każdej kategorii spełniającej warunki jest dostępna na naszej stronie 

internetowej.  

• Jeżeli Twój rachunek jest powiązany z IB, ale myślisz, że kwalifikujesz się w ramach wyjątku, 

napisz do nas e-maila na adres IB@pepperstone.com. 

• Skontaktujemy się z Tobą drogą e-mail, jeżeli uda nam się zatwierdzić Twoje członkostwo w 

Programie. 

 

Zachowanie prawa do rabatów: 

https://pepperstone.com/en/forex-trading/earning-rebates
mailto:premium@pepperstone.com
https://secure.pepperstone.com/login
https://pepperstone.com/en/partnerships/qantas-earning-points
https://pepperstone.com/en/partnerships/qantas-earning-points
mailto:ib@pepperstone.com
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• Aby zachować możliwość otrzymywania rabatów, musisz przez okres trzech miesięcy 

utrzymać średni wymagany wolumen obrotu FX (w lotach), który dla Ciebie ustaliliśmy lub 

równowartość referencyjną inwestycji na wszystkich instrumentach, w tym CFD.  

• Jeżeli nie utrzymasz wymaganego poziomu aktywności, na początku kolejnego miesiąca 

kalendarzowego podejmiemy jedno z następujących działań: 

o obniżymy Twoją kategorię do poziomu podstawowego, jeżeli aktualnie na mocy 

wcześniejszych ustaleń przysługuje Ci wyższy rabat;  

o usuniemy Cię z programu, jeżeli otrzymujesz rabat podstawowy. 

• Jeżeli którakolwiek z opisanych sytuacji będzie Cię dotyczyć, poinformujemy Cię e-mailem. 

Przykład 1:  

Alex dołącza do Programu i otrzymuje rabat podstawowy wspomniany powyżej. Aby dalej 

otrzymywać rabat w wysokości 15% prowizji za lot, Alex musi utrzymać wolumen obrotu na 

poziomie 200 lotów FX miesięcznie (lub równowartości referencyjną, tj. około 20 mln USD) 

Po urlopie w czerwcu 2018 r. Alex dokonał obrotu w wysokości 100 lotów FX, co oznacza, że 

nie osiągnął miesięcznego poziomu wymaganego dla rabatu podstawowego. Alex wciąż 

może utrzymać średni wolumen 200 lotów FX w skali trzech miesięcy, jeżeli w lipcu i sierpniu 

dokona inwestycji o wartości 300 lotów FX, tym samym unikając usunięcia z Programu. 

Przykład 2: 

W czerwcu 2018 r. Alex dokonuje obrotu o wartości 100 lotów FX. W czerwcu 2018 r. Alex 

dokonuje również inwestycji w indeks US30 o wartości 450 lotów CFD. Alex nie otrzymuje 

rabatu za loty w ramach inwestycji CFD, ale pomagają mu one osiągnąć średni wolumen 

konieczny do utrzymania członkostwa w Programie.  

Przykład 3:  

W czerwcu 2018 r. Alex zrealizował transakcje o wolumenie 50 lotów FX, w lipcu – 10 lotów, 

a w sierpniu – 0 lotów. Alex utrzymał więc średni poziom jedynie 20 lotów FX w skali trzech 

miesięcy. Oznacza to, że na początku września 2018 r. zostanie usunięty z Programu. 

Warunki ogólne: 

• Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia w dowolnym czasie i według własnego uznania 

następujących kroków: 

o zmiany lub odwołania jakiegokolwiek aspektu Programu, w tym kwot wypłacanych 

rabatów; 

o wykluczenia dowolnej osoby z Programu bez względu na powód. 

• Żaden zapis w Programie ani w niniejszym Regulaminie nie powinien być interpretowany jako 

rekomendacja, oferta kupna lub sprzedaży bądź nakłanianie do złożenia oferty kupna lub 

sprzedaży dowolnych produktów finansowych lub instrumentów ani do udziału w jakiejkolwiek 

strategii realizacji obrotu; 

Wersja 2 – Styczeń 2019 
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