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POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW
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Wprowadzenie
Tera Europe Limited - nazwa handlowa: Tera FX, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 07604372
(zwana dalej "Firmą" lub "TeraFX", „Tera Financial”) z siedzibą przy Office 701, One Canada Square Canary
Wharf, London E14 5AA, Wielka Brytania ma zezwolenie i podlega regulacjom Financial Conduct Authority
(zwany dalej "FCA") - Firmowy numer referencyjny: 564741. TeraFX prowadzi działalność w Polsce za
pośrednictwem oddziału, jako zagraniczna firma inwestycyjna. Dane Oddziału: Tera Europe Limited sp. z o.o.
Oddział w Polsce, KRS: 696235, adres korespondencji: ul. Prosta 51, 00-828 Warszawa.
Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 roku w
sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę
2011/61/UE (MiFID II), TeraFX dokonuje podziału klientów na kategorie, zaliczając ich odpowiednio do
kategorii klientów detalicznych, klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów.
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do sytuacji, kiedy do działalności TeraFX zastosowanie znajdują przepisy
prawa polskiego.
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Rozdział 1. Klienci detaliczni
Klient detaliczny to podmiot, który nie jest klientem profesjonalnym ani uprawnionym kontrahentem.
Firma zaklasyfikuje lokalny organ publiczny lub gminę, która (w obu przypadkach) nie zarządza długiem
publicznym jako klienta detalicznego, chyba że zezwala się na traktowanie takiego podmiotu jako wybranego
klienta profesjonalnego zgodnie z zasadami FCA.

Rozdział 2. Klienci profesjonalni
Profesjonalny klient to podmiot, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie
właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który
spełnia kryteria wskazane w Punkcie A poniżej.

A. Wszyscy profesjonalni klienci:
Każdy z poniższych podmiotów to klient profesjonalny, chyba że jest uprawnionym kontrahentem lub ma
inną kategoryzację zgodnie z niniejszą Polityką lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego:
a) bank,
b) firma inwestycyjną,
c) zakład ubezpieczeń,
d) fundusz inwestycyjny, alternatywna spółka inwestycyjna, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub
zarządzający ASI,
e) fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne,
f) towarowy dom maklerski,
g) podmiot zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje
na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach
pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działający w tym celu
na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań
wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
h) inna niż wskazane w lit. a-g instytucja finansowa,
i) inwestor instytucjonalny inny niż wskazany w lit. a-h prowadzący regulowaną działalność na rynku
finansowym,
j) podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności
prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,
k) przedsiębiorca spełniający co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot
wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy
Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
- suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro,
- osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej
40.000.000 euro,
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- kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000 euro,
l) organ publiczny, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym,
Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
m) inny inwestor instytucjonalny, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w
instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego
rodzaju transakcji finansowych,
n) podmiot innym niż wskazane w lit. a-m, który jest traktowany jak klient profesjonalny na podstawie
wniosku, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Wyżej wymienione podmioty są uznawane za klientów profesjonalnych. TeraFX może jednak, na wniosek
klienta profesjonalnego, wyrazić zgodę na traktowanie go jako klienta detalicznego, zapewniając klientowi
profesjonalnemu wyższy poziom ochrony. Wniosek klienta profesjonalnego o traktowanie go jak klienta
detalicznego określa zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których
potrzeby klient chciałby być traktowany jak klient detaliczny. W przypadku uwzględnienia wniosku klienta
profesjonalnego traktowania go jak klienta detalicznego, TeraFX określa w formie pisemnej lub innej
formie zapewniającej możliwość utrwalenia ustaleń dokonanych z klientem profesjonalnym, zakres usług
maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby klient będzie traktowany jak
klient detaliczny. Standardowo uwzględnienie wniosku przybiera postać umowy w formie pisemnej.
Jeżeli klient profesjonalny uznaje, że nie jest w stanie właściwie ocenić lub zarządzać odnośnym ryzykiem,
złożenie wniosku o traktowanie go jak klienta detalicznego leży w zakresie jego odpowiedzialności.
Każdy klient profesjonalny zobowiązany jest do przekazywania TeraFX informacji o zmianach danych,
które mają wpływ na możliwość traktowania go jak klienta profesjonalnego.
TeraFX, w przypadku powzięcia informacji, że klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie
go jak klienta profesjonalnego w rozumieniu Punktu A lit. a-m Polityki, podejmuje działania zmierzające do
zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich, chyba że klient złoży
żądanie, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i spełnia warunki,
o których mowa w Punkcie B poniżej.

B. Wybrani klienci profesjonalni
TeraFX, wyłącznie na pisemny wniosek klienta innego niż klient zaklasyfikowany jako klient profesjonalny
zgodnie z punktem A lit. a-m powyżej i w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak
klienta profesjonalnego, pod warunkiem że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na
podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z
tymi decyzjami. Wniosek określa zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na
których potrzeby podmiot ma być traktowany jak klient profesjonalny. TeraFX przed uwzględnieniem
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wniosku jest obowiązana ustalić wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy
świadczeniu usług, których dotyczy wniosek.
Stosuje się następującą procedurę:
a) klient składa Firmie pisemny wniosek o traktowanie go jako klienta profesjonalnego
ogólnie lub w odniesieniu do konkretnej usługi lub transakcji lub rodzaju transakcji lub
produktu;
b) Firma przekazuje klientowi wyraźną pisemną informację o zasadach traktowania
klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich;
c) klient składa Firmie na piśmie, w oddzielnym od umowy dokumencie, oświadczenie o
znajomości zasad traktowania przez Firmę klientów profesjonalnych oraz skutków
traktowania go jak klienta profesjonalnego.
TeraFX uważa za zachowany warunek posiadania przez klienta wiedzy i doświadczenia pozwalających na
podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z
tymi decyzjami, w przypadku gdy (test ilościowy) dany podmiot spełnia co najmniej dwa z poniższych
wymogów:
1) zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro
każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w
ciągu czterech ostatnich kwartałów;
2) wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi
wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro;
3) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga
wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług
maklerskich, które miałyby być świadczone przez TeraFX na jego rzecz na podstawie zawieranej
umowy.
Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa powyżej, jest ustalana przy zastosowaniu
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym
datę złożenia wniosku.
TeraFX przed uwzględnieniem wniosku obowiązana jest poinformować podmiot występujący z wnioskiem
o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich.
Warunkiem uwzględnienia przez TeraFX wniosku jest złożenie przez klienta pisemnego oświadczenia o
znajomości zasad traktowania przez Firmę klientów profesjonalnych oraz skutków traktowania go jak
klienta profesjonalnego.
Zmiany w zakresie stanu faktycznego przyjętego dla uznania spełnienia wymogów, o których mowa
powyżej, nie wpływają na zmianę statusu klienta profesjonalnego przyznanego klientowi.
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B1. Brytyjskie lokalne organy publiczne lub gminy jako wybrani klienci profesjonalni:
Podejmując decyzję, czy Firma może traktować brytyjski lokalny organ publiczny lub gminę jako
fakultatywnego klienta profesjonalnego, TeraFX zastosuje procedurę wskazaną w punkcie B powyżej, przy
czym odmienne są kryteria testu ilościowego.
TeraFX uważa za zachowany warunek posiadania przez brytyjski lokalny organ publiczny lub gminę wiedzy
i doświadczenia pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na
właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, w przypadku gdy (test ilościowy) wartość portfela
instrumentów finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład
wynosi co najmniej 10.000.000 GBP oraz podmiot spełnia co najmniej jeden z poniższych wymogów:
1) zawierał transakcje o znacznej wartości na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co
najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
2) osoba upoważniona do dokonywania transakcji w imieniu klienta pracuje lub pracowała w
sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej
dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być
świadczone przez TeraFX na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy;
3) klient jest "organem administrującym" systemu emerytalno-rentowego JST w rozumieniu wersji
Schematu 3 Regulaminu Systemu Emerytalnego JST z 2013 r. lub (w odniesieniu do Szkocji) w
rozumieniu wersji Załącznika 3 do Regulaminu systemu emerytalnego dla samorządów lokalnych
(Szkocja) z 2014 r., obowiązującego od 1 stycznia 2018 r., i działa w tym charakterze.

W przypadku, gdy brytyjski lokalny organ publiczny lub gmina prowadzi (a) działalność gospodarczą w
ramach lub w związku z zarządzaniem programem emerytalnym; oraz (b) inną działalność jako lokalny
organ publiczny lub gmina - Firma zastosuje testy jakościowe i ilościowe oraz wymaganą procedurę
oddzielnie i niezależnie w odniesieniu do działalności klienta pod (a) i (b) działalnością gospodarczą
opisaną w niniejszym dokumencie. W zależności od wyniku testów jakościowych i ilościowych
przeprowadzonych zgodnie z wymaganą procedurą, Firma może w inny sposób kategoryzować lokalny
organ publiczny lub gminę w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do dwóch rodzajów działalności (a) i (b)
opisanych w niniejszym punkcie.

B2. Lokalne organy publiczne lub gminy jako wybrani klienci profesjonalni spoza
Wielkiej Brytanii:
Podejmując decyzję, czy Firma może traktować lokalny organ publiczny lub gminę spoza Wielkiej Brytanii
jako wybrany klient profesjonalny, TeraFX zastosuje procedurę wskazaną w punkcie B powyżej
W przypadku gdy lokalny organ publiczny lub gmina ma siedzibę w państwie EEA, w którym przyjęto
alternatywne lub dodatkowe kryteria testu ilościowego w stosunku do tych wymienionych w punkcie B
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powyżej, kryteria te określone są w ustawie lub środkach danego państwa EEA i zostaną zastosowane
przez TeraFX. W braku takich alternatywnych lub dodatkowych kryteriów, punkt B powyżej stosuje się
wprost.

C. Profesjonalni i wybrani klienci profesjonalni - ogólnie
Jeśli klient jest jednostką organizacyjną, test jakościowy zostanie przeprowadzony w odniesieniu do osoby
upoważnionej do przeprowadzania transakcji w jego imieniu. Test sprawności stosowany wobec
menedżerów i dyrektorów podmiotów licencjonowanych na podstawie dyrektyw w dziedzinie finansów
jest przykładem oceny wiedzy i doświadczenia związanego z testem jakościowym.
Przed podjęciem decyzji o zaakceptowaniu prośby o zmianę kategorii na wybranego klienta
profesjonalnego, Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że klient, który chce być
traktowany jako wybrany klient profesjonalny, spełnia kryterium jakościowe i, w stosownych przypadkach,
odpowiedni test ilościowy.
Każdy klient profesjonalny zobowiązany jest do przekazywania TeraFX informacji o zmianach danych,
które mają wpływ na możliwość traktowania go jak klienta profesjonalnego.
TeraFX, w przypadku powzięcia informacji, że klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie
go jak klienta profesjonalnego w rozumieniu Punktu A lit. a-m Polityki, podejmuje działania zmierzające do
zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich, chyba że klient złoży
żądanie, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i spełnia warunki,
o których mowa w Punkcie B powyżej.

Rozdział 3. Uprawnieni kontrahenci
Uprawnionym kontrahentem jest klient, który jest albo uprawnionym kontrahentem per se, albo wybranym
(uznanym) uprawnionym kontrahentem.

A.

Uprawnieni kontrahenci per se
Uprawnionym kontrahentem jest:
a) bank,
b) firma inwestycyjną,
c) zakład ubezpieczeń,
d) fundusz inwestycyjny, alternatywna spółka inwestycyjna, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub
zarządzający ASI,
e) fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne,
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f) towarowy dom maklerski,
g) podmiot zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje
na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach
pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działający w tym celu
na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań
wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
h) inna niż wskazane w lit. a-g instytucja finansowa,
i) inwestor instytucjonalny inny niż wskazany w lit. a-h prowadzący regulowaną działalność na rynku
finansowym,
j) podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności
prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i,
k) organ publiczny, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym,
Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
l) inny inwestor instytucjonalny, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w
instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego
rodzaju transakcji finansowych,
- z którym TeraFX, w ramach świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu.
Uprawnionym kontrahentem jest również klient z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, który posiada status uprawnionego kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa
członkowskiego, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

B.

Wybrani (uznani) uprawnieni kontrahenci
Firma może traktować klienta jako wybranego (uznanego) uprawnionego kontrahenta, jeżeli klient:
a) jest przedsiębiorca spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość
kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez
Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania
finansowego:
- suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000 euro,
- osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej
40.000.000 euro,
- kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000 euro,
oraz
b) złoży wniosek o uznanie go za uprawnionego kontrahenta;
Jeżeli, zgodnie art. 30 ust. 2 akapit drugi dyrektywy MiFiD II, uprawniony kontrahent składa wniosek o
traktowanie go jako klienta, którego współpraca handlowa z Firmą podlega przepisom art. 24, 25, 27 i 28
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tej dyrektywy, wniosek taki składa on na piśmie i wskazuje w nim, czy traktowanie go jako klienta
detalicznego lub profesjonalnego odnosi się do jednej usługi inwestycyjnej lub transakcji, czy też do
większej ich liczby, lub czy odnosi się ono do jednego rodzaju transakcji lub produktu, czy też do większej
ich liczby.
Jeżeli uprawniony kontrahent składa wniosek o traktowanie go jako klienta, którego współpraca
handlowa z Firmą podlega przepisom art. 24, 25, 27 i 28 dyrektywy MiFiD II, lecz nie zwraca się przy tym
bezpośrednio o traktowanie go jako klienta detalicznego, Firma, przyjmując taki wniosek, traktuje takiego
uprawnionego kontrahenta jako klienta profesjonalnego.
Jeżeli uprawniony kontrahent zwraca się z bezpośrednim wnioskiem o traktowanie go jako klienta
detalicznego, Firma traktuje uprawnionego kontrahenta jako klienta detalicznego.
Jeżeli klient zwraca się z wnioskiem o traktowanie go jako uprawnionego kontrahenta, stosuje się
następującą procedurę:
a) Firma przesyła klientowi wyraźne pisemne ostrzeżenie dotyczące skutków takiego wniosku w
odniesieniu do klienta, w tym dotyczące środków ochrony, które może utracić,
b) klient potwierdza na piśmie wniosek o traktowanie go jako uprawnionego kontrahenta albo na
zasadach ogólnych, albo w odniesieniu do bądź jednej usługi inwestycyjnej lub transakcji lub jednego
rodzaju transakcji lub produktu, bądź do większej ich liczby, wskazując przy tym, że jest świadomy
konsekwencji wynikających z możliwości utraty środków ochrony w związku ze złożeniem takiego
wniosku.

C.

Klient i działalność gospodarcza zlokalizowane w różnych jurysdykcjach
W przypadku działalności gospodarczej MiFID lub równoważnej działalności z kraju trzeciego, w
przypadku transakcji, w której potencjalni kontrahenci mają siedzibę w różnych państwach EEA, Firma
odnosi się do statusu innego przedsiębiorstwa, zgodnie z prawem lub środkami państwa EEA. w którym to
przedsiębiorstwo jest ustanowione.

Rozdział 4. Zapewnienie klientom wyższego poziomu ochrony
Profesjonalny klient lub uprawniony kontrahent ma prawo zażądać ponownego zaklasyfikowania go jako
klienta korzystającego z wyższego stopnia ochrony. Obowiązkiem profesjonalnego klienta lub
uprawnionego kontrahenta jest domaganie się wyższego poziomu ochrony, gdy uzna, że nie jest w stanie
właściwie ocenić ryzyka ani nim zarządzać.
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Najczęściej zadawane pytania
Pytania dotyczące tej Polityki należy kierować w pierwszej kolejności do Działu Obsługi Klienta.

Kontakt
Dział Wsparcia Klientów E-mail: customerservice@terafx.co.uk
Dział Compliance E-mail: compliance@terafx.co.uk
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