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Polityka Wykonywania Zleceń oraz Działania  
w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta

(INformacja Dla KlIeNtóW)

1. ZaKres PolItyKI

(a) Niniejszy dokument jest przeznaczony dla Klientów i obejmuje informacje dotyczące zasad wykonywania zleceń przez 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”), w odniesieniu do poszczególnych kategorii instrumentów finansowych oraz 
zasad działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w celu uzyskania dla niego możliwie najlepszych wyników w związku 
z wykonywaniem na jego rzecz zleceń jak również przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń („Polityka”). 

(b) Niniejsza Polityka ma zastosowanie do zleceń składanych wyłącznie przez Klientów sklasyfikowanych przez Bank jako klienci 
detaliczni, na podstawie umów, do których zastosowanie ma Regulamin Produktów Inwestycyjnych (zgodnie z definicją 
zawartą w pkt. 2 poniżej).

(c) Informacje zawarte w niniejszej Polityce są dostosowane w zależności od rodzaju świadczonej przez Bank usługi oraz kategorii 
instrumentu finansowego.

2. DefINIcje

(a) Terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce mają znaczenia określone poniżej:
 Dłużny Papier Wartościowy oznacza obligację wyemitowaną przez Skarb Państwa lub inny dłużny papier wartościowy, w tym 

Obligację Strukturyzowaną;
 Instrument finansowy oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy;
 Inwestycja Dwuwalutowa oznacza inny instrument pochodny, powstały na podstawie umowy zawartej między Bankiem 

a Klientem, na podstawie której Klient stawia do dyspozycji Banku, na okres inwestycji, określoną kwotę pieniężną w walucie 
bazowej, w zamian za co otrzymuje po zakończeniu inwestycji świadczenie w postaci odsetek; 

 Klient oznacza osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, sklasyfikowaną przez Bank jako klient 
detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt. 39c) Ustawy;

 obligacja strukturyzowana oznacza dłużny papier wartościowy, niedopuszczony do obrotu na rynku zorganizowanym, 
wyemitowany przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązany ze wskaźnikiem rynkowym, 
od którego zachowania zależy potencjalny zysk dla Klienta;

 Papier Wartościowy oznacza papier wartościowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy;
 regulamin Produktów Inwestycyjnych oznacza regulamin Banku określający ogólne warunki świadczenia przez Bank usług 

dotyczących określonych instrumentów finansowych, w tym usług wykonywania zleceń na rachunek Klienta dotyczących 
nabycia lub zbycia Dłużnych Papierów Wartościowych oraz w zakresie zawierania Transakcji Inwestycji Dwuwalutowej, usług 
przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących 
Tytułów Uczestnictwa;

 transakcja Inwestycji Dwuwalutowej – umowa między Bankiem a Klientem, na podstawie której Klient stawia do dyspozycji 
Banku, na Okres Inwestycji Dwuwalutowej, określoną Kwotę Inwestycji w Walucie Bazowej, w zamian za co otrzymuje świadczenie 
w postaci Odsetek z Inwestycji Dwuwalutowej.

 tytuł Uczestnictwa oznacza jednostkę uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, oraz tytuł uczestnictwa funduszu zagranicznego lub unijnego alternatywnego funduszu inwestycyjnego 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 
z późniejszymi zmianami. Terminem tym nie są objęte papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani 
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

 Ustawa oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 Zagraniczny Papier Wartościowy oznacza wyemitowany na podstawie właściwych przepisów prawa obcego Dłużny Papier 

Wartościowy, rejestrowany w zagranicznym systemie depozytowym, którego Bank jest uczestnikiem i w którym Bank ma otwarte 
odpowiednie rachunki na rzecz Klientów.

(b) Terminy, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce należy interpretować zgodnie ze znaczeniem nadanym im przez 
obowiązujące przepisy prawa. 
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3. WarUNKI WyKoNyWaNIa Zleceń I DZIałaNIa W NajlePsZym INteresIe KlIeNta  
W ZWIąZKU Z WyKoNyWaNIem Zleceń

3.1 INstrUmeNty fINaNsoWe oBjęte UsłUgą WyKoNyWaNIa Zleceń
Bank świadczy usługę wykonywania zleceń na rachunek Klienta i stosuje zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta 
w związku z wykonywaniem powyższych zleceń w odniesieniu do następujących Instrumentów Finansowych, będących poza 
systemem obrotu (tj. poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu lub zorganizowaną platformą obrotu): 

(i) Dłużnych Papierów Wartościowych, w tym Obligacji Strukturyzowanych i Zagranicznych Papierów Wartościowych; oraz
(ii) Inwestycji Dwuwalutowych.

3.2 WarUNKI I sPosóB, W jaKI BaNK WyKoNUje ZleceNIa 
(a) Bank wykonuje zlecenia Klientów dotyczące Dłużnych Papierów Wartościowych oraz Inwestycji Dwuwalutowych pod warunkiem 

zawarcia z takimi Klientami odpowiednich umów ramowych oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Produktów Inwestycyjnych. 
Bank wykonując zlecenia Klientów spełnia następujące warunki:
(i) zapewnia, aby zlecenia były wykonywane niezwłocznie i zostały dokładnie rejestrowane i alokowane; 
(ii) wykonuje kolejno i niezwłocznie zlecenia Klientów dotyczące poszczególnych rodzajów Instrumentów Finansowych określonych 

w pkt. 3.1, chyba że charakter danego zlecenia lub panujące warunki rynkowe to uniemożliwiają lub byłoby to sprzeczne 
z interesem Klienta; oraz

(iii) informuje Klienta o wszelkich istotnych trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonanie jego zleceń natychmiast 
po stwierdzeniu takich trudności. 

(b) Bank wykonuje zlecenia Klientów dotyczące każdej kategorii Instrumentów Finansowych określonych w pkt. 3.1 poza systemem 
obrotu instrumentami finansowymi (tj. poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu lub zorganizowaną 
platformą obrotu). Bank wykonuje zlecenia Klienta dotyczące:
(i) Inwestycji Dwuwalutowych stanowiących tzw. produkty na zamówienie, w oparciu o szczegółowe warunki transakcji ustalone 

indywidualnie z Klientem. W chwili zawarcia danej transakcji powstaje Inwestycja Dwuwalutowa;
(ii) sprzedaży Dłużnych Papierów Wartościowych w oparciu o uzgodnione z Klientem warunki, które są poprzedzone zapytaniem 

Klienta o cenę sprzedaży. Celem wykonania zlecenia sprzedaży Bank kupuje Dłużny Papier Wartościowy, a następnie może 
(lecz nie musi) zawrzeć późniejszą transakcję sprzedaży tego papieru do podmiotu trzeciego. Bank nie wykonuje zleceń 
kupna Dłużnych Papierów Wartościowych (innych niż Obligacje Strukturyzowane, o których mowa w pkt. (iii) poniżej) z uwagi 
na wycofanie tych papierów z oferty Banku ze skutkiem od 3 stycznia 2018 r. 

(iii) W przypadku Obligacji Strukturyzowanych Bank przyjmuje zlecenia kupna Klientów wyłącznie w okresie subskrypcji 
Obligacji Strukturyzowanych i w dniu określonym w warunkach emisji składa ich emitentowi jeden zapis opiewający na liczbę 
Obligacji Strukturyzowanych wynikającą ze zleceń Klientów. Nabyte w ten sposób przez Bank do portfela własnego Obligacje 
Strukturyzowane przenoszone są następnie na rachunki zbiorcze prowadzone przez zagraniczny system depozytowy. 
Beneficjentami zapisów Obligacji Strukturyzowanych na tych rachunkach są Klienci, którzy złożyli zlecenia. 

(c) Wykonywanie Zleceń poza systemem obrotu instrumentami finansowymi wiąże się w szczególności, po stronie Klienta, z ryzykiem 
niewykonania zobowiązań z transakcji przez Bank, przykładowo w związku z upadłością lub postępowaniem naprawczym wobec 
Banku (tzw. ryzyko kredytowe kontrahenta). Bank na wniosek Klienta przekazuje dodatkowe informacje na temat konsekwencji 
zawierania transakcji poza systemem obrotu instrumentami finansowymi.

(d) Bank nie różnicuje sposobu, w jaki wykonuje zlecenia dla każdego Klienta. 

3.3 DZIałaNIe W NajlePIej Pojętym INteresIe KlIeNta W ZWIąZKU Z WyKoNyWaNIem Zleceń
(a) Działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta oznacza podjęcie przez Bank wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania 

możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonywaniem na jego rzecz zleceń, biorąc pod uwagę czynniki i kryteria, 
o których mowa w dalszych punktach niniejszej Polityki.

(b) Bank spełnia wymóg podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszego dla Klienta wyniku 
w zakresie, w jakim wykonuje zlecenie zgodnie z konkretnymi dyspozycjami Klienta dotyczącymi zlecenia lub konkretnego 
aspektu zlecenia.

3.4 systemy WyKoNyWaNIa Zleceń
(a) Bank używa do wykonywania zleceń Klientów w odniesieniu do wszystkich kategorii instrumentów finansowych wskazanych 

w pkt 3.1 , portfel własny Banku jako system wykonywania zleceń. W rezultacie, dla Klienta, kontrahentem transakcji zawartej 
w wyniku wykonania Zlecenia jest każdorazowo Bank. Wybierając portfel własny jako jedyny system wykonywania zleceń, Bank 
kieruje się przede wszystkim możliwością zapewnienia w sposób ciągły najwyższego stopnia kontroli i prawdopodobieństwa 
realizacji działań w najlepiej pojętym interesie Klienta według kryteriów określonych w dalszej części Polityki. 

(b) Celem spełniania wymogu działania w najlepszym interesie swoich Klientów, Bank regularnie ocenia sytuację rynkową w celu 
ustalenia, czy istnieją alternatywne systemy wykonywania zleceń, z których mógłby korzystać. Ocena ta jest prowadzona 
z zastosowaniem informacji i raportów rynkowych, w szczególności publikowanych przez firmy inwestycyjne na podstawie 
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku 
do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania 
zleceń (RTS28). 

3.5 cZyNNIKI DZIałaNIa W NajlePIej Pojętym INteresIe KlIeNta
(a) W celu zapewnienia możliwie najlepszych wyników dla Klienta w odniesieniu do każdej kategorii instrumentów finansowych, 

o której mowa w pkt. 3.1, Bank bierze pod uwagę przede wszystkim czynnik ceny i nadaje mu najwyższą rangę. Bank nadaje 
czynnikom poza cenowym drugorzędne znaczenie.

(b) Mając na względzie pkt. 3.5 (a) Bank przypisuje poszczególnym czynnikom następujące rangi w odniesieniu do danych instrumentów 
finansowych:
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czynnik
Dłużny Papier Wartościowy

Inwestycja Dwuwalutowa
Zagraniczny Papier 

Wartościowy
obligacja 

strukturyzowana
Inny Dłużny Papier 

Wartościowy

cena wysoka wysoka wysoka wysoka

koszt wykonania zlecenia niska niska niska niska

szybkość zawarcia 
transakcji

niska niska niska niska

prawdopodobieństwo 
wykonania zlecenia oraz 

jego rozliczenia
niska niska niska niska

wielkość zlecenia niska niska niska niska

charakter zlecenia niska niska niska niska

inne aspekty mające wpływ 
na wykonanie zlecenia

niska niska niska niska

 Bank informuje, że koszt wykonania zlecenia dotyczącego poszczególnych instrumentów finansowych wskazanych powyżej 
ujęty jest w cenie. W związku z tym Bank przypisuje niską rangę kosztowi wykonania zlecenia.

(c) Bank ustala znaczenie czynników opisanych w pkt. 3.5 (a) i (b) w oparciu o własne doświadczenie oraz własną ocenę na podstawie 
dostępnych w danym czasie informacji rynkowych. 

(d) Przy wykonywaniu zleceń lub podejmowaniu decyzji o zawarciu transakcji w odniesieniu do każdej kategorii instrumentów 
finansowych, o której mowa w pkt. 3.1, Bank sprawdza godziwość ceny zaproponowanej Klientowi w drodze zgromadzenia 
danych rynkowych wykorzystanych do oszacowania ceny takiego produktu oraz, o ile jest to możliwe, w drodze porównania ich 
z podobnymi lub porównywalnymi produktami.

(e) Przed zaoferowaniem Klientom możliwości nabycia Obligacji Strukturyzowanych na określonych warunkach w ramach 
świadczenia przez Bank usługi wykonywania zleceń, o której mowa w pkt. 3.1 (i), Bank weryfikuje wśród wybranych przez siebie 
instytucji finansowych, które mogłyby wyemitować takie Obligacje Strukturyzowane, czy warunki te odpowiadają warunkom 
rynkowym oraz wybiera ofertę sprzedaży tej instytucji, która zaproponuje najbardziej atrakcyjne warunki emisji danych Obligacji 
Strukturyzowanych. 

(f) Bank zastrzega możliwość dokonywania zmian czynników oraz ich rang, o których mowa w Punkcie 3.5 (a), (b) i (c) powyżej, 
na podstawie przeprowadzanej przez Bank oceny czynników, mających wpływ na działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta.

3.6 WyjątKI oD oBoWIąZKU DZIałaNIa W NajlePIej Pojętym INteresIe KlIeNta
(a) Określenie przez Klienta szczegółowych warunków, na jakich nastąpić ma wykonanie zlecenia w odniesieniu do jakiejkolwiek 

kategorii instrumentów finansowych, o której mowa w pkt. 3.1, może uniemożliwić Bankowi podjęcie działań w celu uzyskania 
możliwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. W szczególności sytuacja 
taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Klient określił warunki takie jak:
(i) cena;
(ii) koszty związane z wykonaniem zlecenia;
(iii) szybkość zawarcia transakcji;
(iv) prawdopodobieństwo wykonania zlecenia oraz jego rozliczenia;
(v) wielkość zlecenia i jego charakter; oraz
(vi) inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia.

(b) W przypadku zlecenia, w którym Klient określa warunki wykonania, w szczególności składa dokładne instrukcje co do sposobu jego 
realizacji, Bank ma obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w ramach szczegółowych warunków zdefiniowanych 
przez Klienta.

3.7 INNe PostaNoWIeNIa 
(a) Postanowienia dotyczące obowiązków Banku w zakresie najlepszego wykonania zlecenia nie mają zastosowania do wykonywania 

zleceń nabycia Obligacji Strukturyzowanych na rynku pierwotnym. Zlecenia te wykonywane są zawsze zgodnie ze szczegółowymi 
warunkami określonymi przez Klienta, w tym w zakresie ceny nabycia Obligacji Strukturyzowanych, którą zawsze jest cena 
emisyjna ustalona przez emitenta Obligacji Strukturyzowanych. 

(b) Wykonanie zlecenia Klienta dotyczące instrumentów finansowych określonych w pkt. 3.1 poza systemem obrotu instrumentami 
finansowymi (rynek regulowany, alternatywny system obrotu, zorganizowana platforma obrotu) wymaga uzyskania przez Bank 
wyraźnej zgody Klienta. 

4. WarUNKI PrZyjmoWaNIa I PrZeKaZyWaNIa Zleceń oraZ DZIałaNIa W NajlePIej 
Pojętym INteresIe KlIeNta W ZWIąZKU Z PrZyjmoWaNIem I PrZeKaZyWaNIem Zleceń

4.1 INstrUmeNty fINaNsoWe oBjęte UsłUgą PrZyjmoWaNIa I PrZeKaZyWaNIa Zleceń
Bank świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie następujących instrumentów finansowych:
(a) Tytułów Uczestnictwa.

4.2 WarUNKI I sPosóB, W jaKI BaNK PrZyjmUje I PrZeKaZUje ZleceNIa
(a) Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia dotyczące:

(i) Tytułów Uczestnictwa do odpowiedniego agenta transferowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego 
z UE reprezentującego dany fundusz emitujący Tytuły Uczestnictwa, pod warunkiem zawarcia przez Bank z Klientem 
stosownej umowy w zakresie świadczenia tej usługi oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Produktów Inwestycyjnych 
i z uwzględnieniem statutu funduszu, prospektu informacyjnego lub prospektu emisyjnego funduszu. 
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(b) Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia niezwłocznie według kolejności ich przyjmowania. 
W przypadku zleceń dotyczących Tytułów Uczestnictwa Bank przekazuje przyjęte zlecenia do danego funduszu w terminach 
przewidzianych w regulacjach tego funduszu.

(c) Bank przyjmuje i przekazuje każde ze zleceń Klienta w sposób indywidualny (nie ma miejsca łączenie zleceń Klientów i ich 
przekazywanie jako jednego połączonego zlecenia).

4.3 DZIałaNIe W NajlePIej Pojętym INteresIe KlIeNta W ZWIąZKU  
Z PrZyjmoWaNIem I PrZeKaZyWaNIem Zleceń

(a) W celu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na warunkach możliwie najbardziej korzystnych dla Klienta, 
Bank świadcząc usługę przyjmowania i przekazywania zleceń:
(i) zapewnia przygotowanie merytoryczne pracowników; oraz 
(ii) zapewnia jednolite traktowanie Klientów należących do jednej kategorii w zakresie przyjętej klasyfikacji, tj. kategorii Klienta 

detalicznego i Klienta profesjonalnego. 
(b) W przypadku Tytułów Uczestnictwa:

(i) Bank, przyjmując i przekazując zlecenie do agenta transferowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego 
z UE reprezentującego dany fundusz emitujący Tytuły Uczestnictwa, nie ma wpływu na koszty związane z wykonaniem 
zlecenia, z zastrzeżeniem pkt. (ii) poniżej, na cenę Tytułu Uczestnictwa, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej 
rozliczenia, czas zrealizowania transakcji, wartość zlecenia oraz jakiekolwiek inne aspekty, mające wpływ na wykonanie 
zlecenia.

(ii) Bank uzgadnia z towarzystwami funduszy inwestycyjnych lub zarządzającymi z UE stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej 
w związku z dystrybucją danych Tytułów Uczestnictwa, które nie przekraczają wysokości określonej w statutach danych 
funduszy. Opłata ta wpływa na całkowity koszt związany z przyjęciem i przekazaniem zlecenia, o którym mowa w pkt. (i) 
powyżej i należna jest Bankowi. 

(iii) Zasady wykonania zlecenia nabycia lub zbycia Tytułów Uczestnictwa funduszu określa dany statut funduszu i Bank nie 
odpowiada za te zasady oraz nie uczestniczy w procesie wykonywania zlecenia.

4.4 WyjątKI oD oBoWIąZKU DZIałaNIa W NajlePIej Pojętym INteresIe KlIeNta
Określenie przez Klienta szczegółowych warunków, na jakich nastąpić ma przekazanie przyjętego przez Bank zlecenia w odniesieniu 
do kategorii instrumentów finansowych, o której mowa w pkt. 4.1, może uniemożliwić Bankowi podjęcie działań w celu uzyskania 
możliwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. 

5. UPraWNIeNIa KlIeNta, moNItoroWaNIe sKUtecZNoścI PolItyKI I jej PrZegląD

5.1 Klient otrzymuje niniejszy dokument przed zawarciem umowy o świadczenie przez Bank usługi wykonywania zleceń lub przyjmowania 
i przekazywania zleceń i potwierdza w formie pisemnej otrzymanie tego dokumentu i akceptację Polityki poprzez złożenie 
odpowiedniego oświadczenia zawartego w umowie. W przypadku Klientów, którzy umowę o świadczenie usługi wykonywania 
zleceń lub przyjmowania i przekazywania zleceń zawarli przed wejściem w życie Polityki, potwierdzenie otrzymania przez Klienta 
treści niniejszego dokumentu oraz akceptacja Polityki następuje w formie pisemnej lub ustnie w zależności od Kanału Dostępu 
określonego w Regulaminie Produktów Inwestycyjnych, w momencie składania pierwszego zlecenia, do którego wykonania 
będą miały zastosowanie postanowienia Polityki. Treść niniejszego dokumentu jest również dostępna na stronie internetowej 
Banku w  w  w.citihandlowy.pl.

5.2 Bank, na uzasadniony i proporcjonalny wniosek Klienta, udziela informacji na temat strategii Banku oraz jego Polityki, sposobu 
dokonywania ich przeglądów oraz, wykaże Klientowi że zlecenie zostało wykonane zgodnie z wdrożoną przez Bank polityką 
wykonywania zleceń.

5.3 Bank wykonując zlecenia na rzecz Klientów, przekazuje im informacje na temat stosowanej Polityki, w tym dotyczące całkowitych 
ponoszonych przez nich kosztów, oraz zawierające odnośnik do najnowszych danych dotyczących jakości wykonania.

5.4 Bank regularnie monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań i stosowanej Polityki. 
5.5 Bank dokonuje, co najmniej raz do roku, przeglądu polityki wykonywania zleceń zgodnie z art. 66 Rozporządzenia Delegowanego 

2017/565 oraz uzgodnień dotyczących wykonywania zleceń. Niezależnie od okresowego przeglądu, Bank dokonuje przeglądu 
Polityki również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany, która trwale wpływa na zdolność Banku do dalszego uzyskiwania 
możliwie najlepszych wyników dla Klienta w systemach wykonania zleceń określonych w niniejszej Polityce.

5.6 Informacja o zmianach postanowień niniejszej Polityki jest publikowana na stronie internetowej Banku w  w  w.citihandlowy.pl lub 
przekazywana Klientowi w formie Trwałego Nośnika.


