
 

 

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE  

Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi 
maklerskiej dla Klienta. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest dobrowolne, jednak brak odpowiedzi na poszczególne 
pytania będzie brany pod uwagę przy dokonaniu przez firmę inwestycyjną oceny i może spowodować jej zaniżenie.  

 

Imię i nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

Rodzaj i numer 
dokumentu tożsamości: 

 

 

 

 
 
Formularz jest wypełniany w związku z zamiarem zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich na rynkach OTC.* 

 
1. W jakie instrumenty finansowe inwestował Pan/Pani w przeszłości? 

□ Nigdy nie 
inwestowałem/-am 

□ W obligacje 
skarbowe 

□ W akcje lub 
obligacje 
notowane na 
rynku 
giełdowym 

□ W kontrakty 
terminowe oparte na 
indeksy lub akcje lub 
waluty notowane na 
rynku giełdowym 

□ W kontrakty 
terminowe na 
rynku OTC 

 
2. Jak długo inwestuje Pan/Pani w instrumenty zaznaczone w pytaniu nr 1? 

□ W ogóle □ Krócej niż 1 rok 
  

□ 1 – 5 lat  
 

□ Ponad 5 lat 
 

 
3. Jaką kwotę zainwestował/a Pan/Pani w instrumenty zaznaczone w pytaniu nr 1 w okresie wskazanym w pytaniu nr 2? 

□ 0 zł  
 

□ Poniżej 10 000 zł 
 

□ 10 000 zł – 100 000 zł  
 

□ Powyżej 100 000 zł  
 

 
4. Jakie zna Pan/Pani instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach OTC? 

□ Nie znam żadnych 
instrumentów 
finansowych 
będących 
przedmiotem 
obrotu na rynkach 
OTC 

 

□ Kontrakty CFD 
na waluty 

□ Kontrakty CFD 
na indeksy 

□ Kontrakty CFD 
na towary lub 
kontrakty 
futures na 
towary 

□ Kontrakty CFD na 
akcje 

 
5. Czy Pan/Pani inwestował w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach OTC? 

□ Nie, nigdy nie 
inwestowałem/-am 
samodzielnie w 
instrumenty 
finansowe będące 
przedmiotem 
obrotu na rynkach 
OTC 

□ Tak, 
inwestowałem/-
am w kontrakty 
CFD na waluty 

□ Tak, 
inwestowałem/-
am w kontrakty 
CFD na 
indeksy 

□ Tak, 
inwestowałem/-
am w kontrakty 
CFD na towary 
lub kontrakty 
futures na 
towary 

□ Tak, inwestowałem/-
am w kontrakty CFD 
na akcje 

 
 

6. Od jak dawna Pan/Pani inwestuje w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach OTC? 
 
□ W ogóle □ Krócej niż 1 rok 

  
□ 1 – 5 lat  

 
□ Ponad 5 lat 

 



 

 

 
7. Jaką kwotę Pan/Pani zainwestował/-a w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach OTC w okresie 

wskazanym w pytaniu nr 6?  
 

□ 0 zł  
 

□ Poniżej 10 000 zł 
 

□ 10 000 zł – 100 000 zł  
 

□ Powyżej 100 000 zł  
 

 
8. Ile transakcji na instrumentach finansowych zaznaczonych w pytaniu nr 5 dokonał/-a Pan/Pani w ciągu ostatniego roku? 

□ W ogóle  
 

□ 1 – 10 transakcji 
 

□ 11 – 100 transakcji 
 

□ Powyżej 100 transakcji 
 

 
9. Dla których instrumentów finansowych  charakterystyczne jest wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej? 

 
□ Nie wiem □ Akcje □ Obligacje □ Kontrakty terminowe 

 
10. Spread to: 

 
□ Jednostka 

transakcyjna 
□ Różnica pomiędzy ceną 

kupna a sprzedaży 
instrumentu finansowego 

□ Minimalna wartość, o 
którą może nastąpić 
zmiana ceny instrumentu 
finansowego 

□ Oferta kupna i sprzedaży 
Instrumentu Finansowego 
ogłaszana w formie 
jednoczesnego podania 
ceny kupna i sprzedaży 

 
11. Z kontraktem CFD opartym o kontrakt futures na bawełnę notowany na giełdzie ICE związane jest następujące ryzyko 

specyficzne:  
 

□ ryzyko stopy procentowej □ ryzyko zmiany składu portfela  □ ryzyko pogodowe 

 
12. Z kontraktem CFD opartym na indeksie giełdowym związane jest następujące ryzyko specyficzne: 

 
□ ryzyko kredytowe □ ryzyko makroekonomiczne  □ ryzyko pogodowe 

 
13. Kupił/a Pan/Pani kontrakt CFD na różnicę kursu Euro do Dolara Amerykańskiego (zajęcie długiej pozycji). Następnego dnia 

cena Euro wzrosła w stosunku do Dolara Amerykańskiego. Jaki będzie wynik tej transakcji?  
 

□ Osiągnę zysk □ Poniosę stratę □ Nie wpłynie to na wartość 
transakcji 

 
14. Kupił/a Pan/Pani kontrakt oparty na wartości rynkowej srebra (zajęcie długiej pozycji). Następnego dnia cena srebra 

wzrosła. Jaki będzie wynik tej transakcji? 
 

□ Osiągnę zysk □ Poniosę stratę □ Nie wpłynie to na wartość 
transakcji 

 
15. Sprzedał/a Pan/Pani kontrakt Equity CFD KGH_PL (instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji KGHM 

Polska Miedź S.A. notowanego na GPW w Warszawie) (zajęcie krótkiej pozycji). Następnego dnia cena akcji KGHM Polska 
Miedź S.A. wzrosła. Jaki będzie wynik tej transakcji?  

□ Osiągnę zysk □ Poniosę stratę □ Nie wpłynie to na wartość 
transakcji 

 
16. Sprzedał/a Pan/Pani kontrakt CFD oparty o kontrakt futures na indeks S&P500 notowany na giełdzie w Chicago (zajęcie 

krótkiej pozycji), o wysokości 1 lota po cenie 2000 USD, gdzie wartość 1 lota to cena instrumentu finansowego x 100 USD. 
Następnie kurs kontraktu futures na indeks S&P500 notowany na giełdzie w Chicago wzrósł do wartości 2020 USD. Jaki 
będzie wynik tej transakcji, przy założeniu że nie uwzględnia się kosztów?   
 

□ Osiągnę zysk o wartości 20 USD □ Poniosę stratę o wartości 20 USD □ Poniosę stratę o wartości 2000 
USD 

 
17. Stop-loss to: 

□ Zlecenie zapewniające, że nie 
poniosę żadnej straty   

□ Zlecenie ograniczające wielkość 
straty 

□ Mechanizm służący 
zabezpieczeniu salda Rachunku 
CFDs Klienta przed spadkiem 
poniżej wartości zdeponowanych 
na nim środków 



 

 

 
18. Czy Pan/Pani inwestował/-a z użyciem funkcji algorytmicznych: 

□ Nie, nigdy nie inwestowałem/-am 
przy zastosowaniu funkcji 
algorytmicznych 

□ Tak, inwestowałem przy użyciu 
gotowych funkcji algorytmicznych 
udostępnionych przez inne 
podmioty 

□ Tak, inwestowałem przy użyciu 
funkcji algorytmicznych 
przygotowanych samodzielnie   

 
19. Przy zastosowaniu funkcji algorytmicznych do zawieranych transakcji na rynku OTC: 

□ Klient nigdy nie poniesie straty □ Klient może ponieść stratę 
przewyższającą zainwestowane 
środki  

□ Klient nie musi kontrolować sytuacji 
na rynku, a system sam zarabia na 
jego rachunek 

 
20. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia: 

□ Wyższe ekonomiczne 
 
 

□ Inne wyższe 
 

□ Średnie 
ekonomiczne 
 

□ Inne średnie 
 
 

□ Podstawowe 
 

 
21. Proszę o wskazanie zawodu najbardziej zbliżonego do Pana/Pani profesji: 

□ Kadra kierownicza □ Przedsiębiorca □ Urzędnik 
Państwowy 

□ Specjalista w 
sektorze usług 
finansowych 

□ Specjalista w 
sektorze innym 
niż usługi 
finansowe 

□ Emeryt/Rencista □ Pracownik fizyczny □ Inny zawód □ Bezrobotny 

 
22. Czy wykonuje Pan/Pani obecnie lub wykonywał/-a w przeszłości zawód związany z przeprowadzaniem inwestycji w 

instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach OTC? 

□ Nie wykonywałam/-em i nie 
wykonuję obecnie 

□ Wykonywałam/-em 
bądź wykonuję krócej niż rok  
 

□ Wykonywałam/-em 
bądź wykonuję ponad rok 
 

 
23. W przypadku inwestycji realizowanych w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku OTC, czy jest 

Pan/Pani świadomy/-a możliwości osiągnięcia straty większej niż  całkowicie zainwestowana kwota oraz różnych poziomów 
ryzyk związanych z poszczególnymi rodzajami instrumentów finansowych? 

 
□ Nie □ Tak 

 

 

  



 

 

Ilość punktów uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny dokonanej przez Bossa wynosi: ................... ** 

 
Wynik testu jest pozytywny w zakresie 
następujących instrumentów **: 
□ Kontrakty CFD na waluty 
□ Kontrakty CFD na indeksy 
□ Kontrakty CFD na towary lub  
□ Kontrakty futures na towary 
□ Kontrakty CFD na akcje (Equity 

CFD) lub Obligacje 
 
 

oraz  
□ Wynik testu jest pozytywny w 

przypadku inwestowania z użyciem 
funkcji algorytmicznych  

Wynik testu jest negatywny w zakresie 
następujących instrumentów** 
□ Kontrakty CFD na waluty 
□ Kontrakty CFD na indeksy 
□ Kontrakty CFD na towary lub  
□ Kontrakty futures na towary 
□ Kontrakty CFD na akcje (Equity 

CFD) lub obligacje 
 
 
oraz  
□ Wynik testu jest negatywny w 

przypadku inwestowania z użyciem 
funkcji algorytmicznych  

□ Klient nie udzielił wymaganych 
informacji ** 

Oświadczam, że dane przedstawione w 
formularzu są zgodne z prawdą.  
Zostałem/-am poinformowany/-a, że na 
rzecz zawieranej umowy świadczenia 
usługi maklerskiej na rynkach OTC 
usługa jest dla mnie odpowiednia w 
zakresie wyżej wskazanych 
instrumentów finansowych i/lub narzędzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………….........................… 
Czytelny Podpis Klienta    
 
 
 
...................................................  
Podpis Pracownika DM BOŚ S.A. 

Oświadczam, że dane przedstawione w 
formularzu są zgodne z prawdą. 
Oświadczam, że zostałem/-am 
ostrzeżony/-a, iż w świetle przekazanych 
informacji dotyczących mojej wiedzy i 
doświadczenia w dziedzinie inwestycji, w 
ocenie DM BOŚ S.A. zawierana umowa 
świadczenia usługi maklerskiej na 
rynkach OTC jest nieodpowiednią dla 
mnie inwestycją w zakresie wyżej 
wskazanych instrumentów finansowych 
i/lub narzędzi. 
Pomimo negatywnego wyniku testu 
niniejszym wyrażam wolę zawarcia z DM 
BOŚ S.A. Umowy świadczenia usług 
wykonywania zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych, 
ewidencjonowania tych instrumentów 
oraz prowadzenia rachunków 
pieniężnych przez DM BOŚ S.A. na 
rynkach OTC. 
 
 
 
 
…………………………………   
Czytelny Podpis Klienta   
    
 
 
.................................................. 
Podpis Pracownika DM BOŚ S.A. 

Oświadczam, że zostałem/-am 
ostrzeżony/-a, iż w związku z odmową 
przedstawienia danych niezbędnych do 
przeprowadzenia oceny lub 
przedstawieniem niewystarczających 
danych dotyczących mojej wiedzy i 
doświadczenia w dziedzinie inwestycji, 
DM BOŚ S.A. nie jest w stanie dokonać 
oceny, czy usługa jest odpowiednią dla 
mnie inwestycją. Pomimo nieprzekazania 
wymaganych informacji niniejszym 
wyrażam wolę zawarcia z DM BOŚ S.A. 
Umowy świadczenia usług wykonywania 
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych, ewidencjonowania tych 
instrumentów oraz prowadzenia 
rachunków pieniężnych przez DM BOŚ 
S.A. na rynkach OTC. 
 
 
 
 
 
 
 
……………….........................… 
Czytelny Podpis Klienta    
 
 
 
..................................................  
Podpis Pracownika DM BOŚ S.A. 

 

 

DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w ocenie DM BOŚ S.A. jest nieadekwatna dla 
Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne. 
 
* wypełnia Klient  

** wypełnia pracownik DM BOŚ S.A. 
 


