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ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
§ 1 Definicje
1.
2.
3.

Aktywny Użytkownik – Użytkownik Klienta o statusie „aktywny”, który posiada uprawnienia do dokonywania w
imieniu Klienta czynności i składania jednoosobowo w imieniu Klienta oświadczeń woli określonych w Regulaminie.
Algorytm Realizacji Zleceń albo Algorytm Sesji – algorytm obowiązujący dla Zleceń złożonych na daną Sesję
określający kolejność, czas i sposób Realizacji Zleceń oraz sposób ustalania Kursu Połączenia dla połączonych
Części Zleceń.
Animator – podmiot, który umożliwia Uczestnikom Wspólnego Rynku Realizację Zleceń w dowolnym momencie
danej Sesji po aktualnym kursie z rynku międzybankowego w Londynie, Nowym Jorku lub Tokio.
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5.
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9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Anulowanie Zlecenia – oświadczenie woli złożone Wspólnemu Rynkowi w imieniu Klienta (i) w formie elektronicznej
na Platformie przez Aktywnego Użytkownika Klienta, lub (ii) w formie ustnej na Infolinii WR przez Aktywnego
Użytkownika Klienta w rejestrowanej rozmowie telefonicznej z Pracownikiem WR, stanowiące odwołanie Realizacji
Zlecenia na danej Sesji, w zakresie Portfela (niezrealizowanej Części Zlecenia) i niezarezerwowanych Ofert zgodnie z
Regulaminem.
Bank Rozliczeniowy WR – bank działający w Polsce, prowadzący Rachunki Rozliczeniowe WR.
Bank Satelitarny – bank prowadzący działalność w Polsce, nie będący Bankiem Rozliczeniowym WR,
zaakceptowany przez WR.
Beneficjent rzeczywisty – osoba fizyczna zdefiniowana w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2010 r. nr 46, poz. 276 ze zm.).
Część Zlecenia – całość lub część Kwoty Zlecenia, złożonego na daną Sesję, niepołączona (niezrealizowana) lub
połączona (zrealizowana) ze Zleceniami komplementarnymi złożonymi na tę samą Sesję przez innych Uczestników,
zgodnie z Regulaminem.
Dostępna Kwota Kaucji FX albo Nadwyżka Kaucji – suma środków pieniężnych złożonych przez danego Klienta
jako Kaucja FX, pomniejszona o: (i) sumę środków pieniężnych będących wcześniej przedmiotem Kaucji FX,
zwróconych przez WR na rzecz Klienta (Składającego Kaucję), (ii) sumę środków pieniężnych aktualnie wymaganych
przez WR jako zabezpieczenie (Blokada Kaucji FX) z tytułu aktualnych i potencjalnych zobowiązań Klienta
(Składającego Kaucję) w stosunku do WR (Kaucjobiorcy) wynikających z Umowy WR (iii) sumę środków pieniężnych
będących wcześniej przedmiotem Kaucji FX Klienta (Składającego Kaucję) potrąconych przez WR w celu spłaty
wierzytelności WR, zapłaty odszkodowań lub kar umownych na rzecz WR (Kaucjobiorcy) od Klienta (Składającego
Kaucję) z tytułu Umowy WR.
Główny Bank Rozliczeniowy WR – Bank Rozliczeniowy WR prowadzący Główny Rachunek Rozliczeniowy WR.
Główny Rachunek Rozliczeniowy WR – Rachunek Rozliczeniowy WR, którego numer jest opublikowany na
Platformie, prowadzony w danej walucie, przeznaczony do obsługi Zleceń i Transakcji w określonych Parach
Walutowych oraz ew. Kaucji Uczestników, którzy posiadają swoje Rachunki Rozliczeniowe Klienta w tej samej
walucie w Głównym Banku Rozliczeniowym WR lub w Banku Satelitarnym.
Godzina Zmiany Terminu Rozliczenia albo Godzina ZTR – godzina graniczna, po której zamknięte lub anulowane
Zlecenia są rozliczane o jeden dzień roboczy później niż przed tą godziną.
Infolinia Wspólnego Rynku albo Infolinia WR – serwis telefoniczny dostępny pod numerami: +48 22 790 7900 lub
+48 22 790 7901, obsługiwany przez pracowników WR, przeznaczony dla Klientów, korzystających lub planujących
korzystanie z usług Wspólnego Rynku świadczonych drogą elektroniczną, w tym do składania Zleceń przez
Aktywnych Użytkowników Klienta, zgodnie z Regulaminem. Pracownicy WR obsługujący Infolinię WR mają prawo do
identyfikacji Użytkownika Klienta dzwoniącego na Infolinię WR na podstawie danych z Profilu Klienta. W trosce o
bezpieczeństwo i jakość usług Wspólnego Rynku wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone za pośrednictwem
Infolinii WR są rejestrowane przez WR.
Kaucja FX albo Kaucja – suma środków pieniężnych w PLN (będących przedmiotem Kaucji) złożonych przez Klienta
(Składający Kaucję) na rzecz Wspólnego Rynku (Kaucjobiorca) w Banku Rozliczeniowym WR na Rachunku
Rozliczeniowym WR jako zwrotna kaucja gwarancyjna, stanowiąca dla WR: (i) zabezpieczenie prawidłowego
wykonania przez Klienta Umowy WR (zawartej pomiędzy Klientem a WR) (ii) zabezpieczenie spłaty wierzytelności
WR w stosunku do Klienta z tytułu Umowy WR w tym zabezpieczenie zapłaty odszkodowania na rzecz WR od Klienta
za szkody WR zaistniałe wskutek nieprawidłowego wykonania Umowy WR przez Klienta lub zabezpieczenie zapłaty
kary umownej o wartości wymagalnego zobowiązania Klienta w stosunku do WR w przypadku naruszenia Umowy
WR przez Klienta. Klient składając Kaucję oświadcza jednocześnie, że jest uprawniony do ustanowienia Kaucji, oraz
że środki pieniężne stanowiące przedmiot Kaucji są wolne od jakichkolwiek obciążeń i są wolne od wad prawnych.
Klient w momencie złożenia Kaucji przenosi własność przedmiotu Kaucji na WR.
Klient – Strona Umowy WR zawartej ze Wspólnym Rynkiem.
Kurier – pracownik firmy kurierskiej lub jej poddostawcy przeprowadzający określoną procedurę w imieniu WR.
Kurs Połączenia – wartość kursu walutowego, ta sama dla zrealizowanej Części Zlecenia jednego Uczestnika
kupującego walutę bazową i dla połączonej z nią Części Zlecenia drugiego Uczestnika sprzedającego walutę bazową
na danej Sesji i na danym Rynku, ustalana przez WR zgodnie z Algorytmem Realizacji Zleceń.
Kurs Transakcji Walutowej albo Kurs Transakcji – efektywny kurs obliczony dla danej Transakcji poprzez
podzielenie: (i) Kwoty Niebazowej Transakcji przez (ii) Kwotę Bazową Transakcji.
Kurs Zlecenia – zaakceptowany przez Uczestnika kurs Oferty z rynku lub własny kurs Oferty wystawionej przez
Uczestnika (najwyższy zaakceptowany kurs kupna waluty bazowej lub najniższy kurs sprzedaży waluty bazowej za
walutę niebazową) dla danej Części Zlecenia.
Kwota Bazowa Transakcji – kwota kupowana lub sprzedawana przez Uczestnika w Transakcji wyrażona w walucie
bazowej, obliczana jako suma połączonych Części Zlecenia w walucie bazowej.
Kwota Niebazowa Transakcji – kwota kupowana lub sprzedawana przez Uczestnika w Transakcji wyrażona w
walucie niebazowej, obliczana jako suma iloczynów: (i) każdej połączonej Części Zlecenia w walucie bazowej i (ii)
Kursu Połączenia tej części, pomniejszona o kwotę Opłaty Transakcyjnej.
Kwota Podstawowa – referencyjna kwota wyrażona w PLN określana przez WR indywidualnie dla każdego Klienta
służąca do ustalenia stawki Opłaty Transakcyjnej w zależności od wysokości Kwoty Zlecenia.
Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia albo Kwota Przelewu AZ - maksymalna kwota w walucie bazowej (Kwota
Zlecenia) lub niebazowej oferowana przez Uczestnika do sprzedaży, ustalana przez Uczestnika w Zleceniu, zgodnie z
Regulaminem.
Kwota Zlecenia – kwota wyrażona w walucie bazowej oferowana do kupna lub sprzedaży przez Uczestnika w
zamian za walutę niebazową, ustalana przez Uczestnika w Zleceniu zgodnie z Regulaminem.
Nieaktywny Użytkownik – Użytkownik Klienta o statusie „Nieaktywny”, który nie doręczył pełnomocnictwa do
reprezentacji Klienta, lub wobec którego WR nie zakończył weryfikacji i/lub identyfikacji, lub któremu Klient odwołał i
doręczył WR pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu Klienta czynności i składania jednoosobowo w imieniu
Klienta oświadczeń woli określonych w Regulaminie.
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Kaucji wymaganą przez WR od Klienta w celu zabezpieczenia (a) aktualnej negatywnej wyceny rynkowej Transakcji
Klienta, (b) ryzyka przyszłej potencjalnej negatywnej wyceny rynkowej Transakcji Klienta, (c) Rozliczenia Offset, (d)
innych należności WR od Klienta.
27. Oferta – oferta kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty bazowej w zamian za walutę niebazową na określonej
Sesji po własnym Kursie Zlecenia wystawiona przez Animatora lub Uczestnika jako Część Zlecenia aktywnego.
28. Opłata Transakcyjna albo Opłata – opłata za zawarcie Transakcji Walutowej, płatna w walucie niebazowej przez
Uczestnika dla Wspólnego Rynku w ramach Rozliczenia Zlecenia, tj. uwzględniona w Przelewie Kupno i Przelewie
Zwrot oraz w Kursie Transakcji.
29. Para Walutowa albo Rynek – określone przez WR dwie waluty tj. waluta bazowa i waluta niebazowa, wymieniane
przez Uczestników i Wspólny Rynek w Transakcjach dla danej Sesji.
30. Platforma WSPOLNYRYNEK.PL albo Platforma – serwis internetowy dostępny na stronie internetowej
www.wspolnyrynek.pl, przeznaczony dla Klientów posiadających Aktywny Profil, korzystających z usług Wspólnego
Rynku świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
31. Polityka Prywatności - dokument stanowiący integralną część Umowy WR opisujący w jaki sposób chronimy i
przetwarzamy dane osobowe Klientów.
32. Portfel – Kwota Zlecenia pomniejszona o (i) kwoty zrealizowanych Części Zlecenia oraz (ii) kwoty niezrealizowanych i
niewycofanych Ofert wystawionych w ramach Zlecenia.
33. Potwierdzenie Transakcji Walutowej albo Potwierdzenie Transakcji – dokument elektroniczny WR, nie
wymagający podpisu ani stempla, zawierający warunki wykonania umowy Transakcji Walutowej.
34. Profil Klienta albo Profil – określony przez WR zbiór danych dotyczących Klienta, dobrowolnie podanych,
uzupełnianych, zmienianych i bezzwłocznie aktualizowanych przez Aktywnych Użytkowników Klienta na Platformie
(bezpośrednio lub za pośrednictwem Infolinii WR) zgodnie z Regulaminem.
35. Przelew Aktywacja Zlecenia albo Przelew AZ – transfer Kwoty Przelewu AZ z Rachunku Rozliczeniowego Klienta
na Rachunek Rozliczeniowy WR, zrealizowany przez Uczestnika i zarejestrowany na Platformie przez WR, z tytułem
zawierającym: (i) trzycyfrowy symbol waluty kupowanej (np. EUR), (ii) znak spacji, (iii) sześć pierwszych cyfr numeru
Docelowego Rachunku Rozliczeniowego Klienta w walucie kupowanej, (iv) znak spacji, (v) cztery ostatnie cyfry
numeru Docelowego Rachunku Rozliczeniowego Klienta w kupowanej przez niego walucie, (vi) znak spacji, (v)
sześcioznakowy numer Zlecenia Klienta – np. EUR 123456 9876 567890.
36. Przelewy Aktywujące Rachunek Rozliczeniowy Klienta – Przelew AR 1 i Przelew AR 2.
37. Przelewy Identyfikujące Użytkownika – Przelew IU 1 i Przelew IU 2.
38. Przelew AR 1 – pierwotny przelew z Rachunku Rozliczeniowego WR na Rachunek Rozliczeniowy Klienta kwoty
dwóch jednostek waluty, w której prowadzone są oba ww. rachunki.
39. Przelew AR 2 – zwrotny przelew kwoty otrzymanej przez Uczestnika w Przelewie Aktywującym 1, z Rachunku
Rozliczeniowego Klienta (na który Klient otrzymał Przelew Aktywujący 1) na Rachunek Rozliczeniowy WR (z którego
Uczestnik otrzymał Przelew Aktywujący 1) z tytułem takim jak w Przelewie Aktywującym 1 tj. zawierającym po kolei
bez dodatkowych znaków: (i) trzyliterowy skrót „NIK”, (ii) sześciocyfrowy Numer Indentyfikacyjny Klienta (NIK) podany
w tytule Przelewu Aktywującego 1, (iii) dwuliterowy skrót "WR". Przelewy Aktywujące Rachunek Rozliczeniowy
Klienta – Przelew AR 1 i Przelew AR 2.
40. Przelew IU 1 – pierwotny przelew kwoty 1,00 PLN z Rachunku Rozliczeniowego Klienta lub z zarejestrowanego
rachunku bankowego należącego do Użytkownika (który ma być aktywowany) na Rachunek Rozliczeniowy WR z
tytułem zawierającym imię i nazwisko zarejestrowanego Użytkownika (który ma być aktywowany).
41. Przelew IU 2 – zwrotny przelew kwoty 1 PLN z Rachunku Rozliczeniowego WR na rachunek, z którego przysłano
Przelew IU1.
42. Przelew Kaucja – złożenie Kaucji przez Klienta na rzecz WR poprzez transfer środków pieniężnych w PLN z
dowolnego zarejestrowanego, aktywnego Rachunku Rozliczeniowego Klienta na dowolny Rachunek Rozliczeniowy
WR z tytułem przelewu zawierającym: (i) słowo „Kaucja”, (ii) znak spacji, (iii) sześciocyfrowy numer NIK klienta
(dostępny w zakładce PROFIL).
43. Przelew Nieprawidłowy – przelew z dowolnego rachunku bankowego na Rachunek Rozliczeniowy WR niezgodny z
Regulaminem.
44. Przelew Rozliczający Kupno albo Przelew Kupno – przelew z Rachunku Rozliczeniowego WR na Rachunek
Rozliczeniowy Klienta wskazany przez Klienta w tytule Przelewu Aktywacja Zlecenia Kwoty Bazowej Transakcji lub
Kwoty Niebazowej Transakcji, kupionej przez Klienta w Transakcji, w walucie wskazanej w tytule Przelewu Aktywacja
Zlecenia.
45. Przelew Rozliczający Zwrot albo Przelew Zwrot – przelew z Rachunku Rozliczeniowego WR: (i) Kwoty Przelewu
AZ pomniejszonej o Kwotę Bazową Transakcji lub Kwotę Niebazową Transakcji w walucie Przelewu AZ na Rachunek
Rozliczeniowy Klienta, z którego Klient przysłał wcześniej Przelew AZ lub (ii) kwoty Przelewu Nieprawidłowego na
rachunek, z którego zrealizowano wcześniej Przelew Nieprawidłowy.
46. Przelew Tworzący Zlecenie albo Przelew TZ – szczególny rodzaj Przelewu AZ dla Zlecenia EP lub N zrealizowany
bez rejestracji Zlecenia na Platformie lub na Infolinii WR z tytułem przelewu zawierającym: (i) trzycyfrowy symbol
waluty kupowanej (np. EUR), (ii) znak spacji, (iii) sześć pierwszych cyfr numeru Docelowego Rachunku
Rozliczeniowego Klienta w walucie kupowanej, (iv) znak spacji, (v) cztery ostatnie cyfry numeru Docelowego
Rachunku Rozliczeniowego Klienta w kupowanej przez niego walucie, (vi) znak spacji, (vii) litera E (dla Zlecenia EP)
lub litera N (dla Zlecenia N) – np. EUR 123456 9876 E.
47. Rachunek Rozliczeniowy Klienta albo Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika – rachunek bankowy należący do
Klienta, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny zaakceptowany przez Wspólny Rynek,
zarejestrowany w Profilu Klienta, przeznaczony do Rozliczeń Zleceń Klienta lub Kaucji Klienta.
48. Rachunek Rozliczeniowy WR – rachunek bankowy należący do Wspólnego Rynku (i) przeznaczony wyłącznie do
obsługi Zleceń, Transakcji i Kaucji Klientów, którego numer jest opublikowany na Platformie lub (ii) Indywidualny
Rachunek Rozliczeniowy WR przeznaczony wyłącznie do obsługi Zleceń i Transakcji wybranego jednego Klienta
(Klient IRR) lub wielu wybranych Klientów (Grupa IRR). WR może wskazać, które Rachunki Rozliczeniowe WR
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66.

67.
68.

69.

opublikowane na Platformie są przeznaczone do obsługi Zleceń i Transakcji w zdefiniowanych przez WR Parach
Walutowych.
Realizacja Zlecenia albo Realizacja Zleceń – połączenie, zgodne z Regulaminem i odpowiednim Algorytmem
Realizacji Zleceń, w określonym czasie i z określonym Kursem Połączenia jednej lub wielu Części Zlecenia z jedną
lub wieloma Częściami Zleceń komplementarnych, złożonych na tę samą Sesję przez innych Uczestników, na
podstawie oświadczenia woli złożonego Wspólnemu Rynkowi w imieniu Klienta (i) w formie elektronicznej na
Platformie przez Aktywnego Użytkownika Klienta, lub (ii) w formie ustnej na Infolinii WR przez Aktywnego
Użytkownika Klienta w rejestrowanej rozmowie telefonicznej z Pracownikiem WR, w sprawie wystawienia własnej
Oferty w ramach Zlecenia lub akceptacji Ofert/y innego/ych Uczestnika/ników.
Regulamin – niniejszy Regulamin WSPOLNYRYNEK.PL określający warunki Umowy WR w tym m.in. warunki
świadczenia usług przez WR dla Klientów i zasady zawierania Transakcji przez Klientów i WR.
Rozliczenie Zlecenia albo Rozliczenie Transakcji – bezgotówkowe rozliczenia związane ze wzajemnymi
zobowiązaniami i należnościami Uczestnika i WR, wynikające ze złożonego Zlecenia Uczestnika i Realizacji Zlecenia
Uczestnika, obejmujące następujące przelewy bankowe: (i) Przelew Aktywacja Zlecenia, (ii) Przelew Rozliczający
Kupno i/lub (iii) Przelew Rozliczający Zwrot.
SBE - system bankowości elektronicznej.
Stawka Kaucji FX – ustalana przez WR, dla danej Pary Walutowej, procentowa, minimalna wartość Dostępnej Kwoty
Kaucji FX danego Klienta (Składającego Kaucję) w stosunku Kwoty Zlecenia EK w tej parze walutowej (przeliczonej
przez WR na PLN według aktualnego kursu rynkowego), wymagana jako zabezpieczenie potencjalnej przyszłej
negatywnej wyceny rynkowej Transakcji Klienta i blokowana przez WR w okresie od momentu złożenia tego Zlecenia
przez danego Klienta (Składającego Kaucję) do momentu realizacji Przelewu AZ lub wykonania Procedury Offset.
Strony Umowy albo Strony Umowy WR albo Strony Transakcji albo Strony – Klient i Wspólny Rynek.
Tablica Ofert – interaktywna lista Ofert wystawionych przez Uczestników i Animatorów danej Sesji prezentowana
według Rodzaju Zlecenia i Kursu Zlecenia, dostępnych do akceptacji przez innych Uczestników i Animatorów w celu
zawarcia Transakcji.
Termin Rejestracji Przelewu Aktywacja Zlecenia albo Termin PAZ – wymagany termin rejestracji na Platformie
Przelewu AZ, określony przez WR indywidualnie dla każdego Zlecenia i zakomunikowany danemu Klientowi na
Platformie lub przez Infolinię WR.
Termin Rozliczenia albo Termin Rozliczenia Zlecenia – prawdopodobny termin realizacji Przelewu Rozliczenia
Kupno i/lub Przelewu Rozliczającego Zwrot ustalany dla Zlecenia zamkniętego lub anulowanego na danej Sesji przed
oraz po Godzinie ZTR.
Transakcja – jedna z transakcji, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
Transakcja Walutowa – Transakcja, stanowiąca umowę zawartą przez Klienta i Wspólny Rynek w momencie
Realizacji Zlecenia na Sesji N (Transakcja N), na Sesji EK (Transakcja EK) lub na Sesji EP (Transakcja EP),
polegająca na bezgotówkowym zakupie lub sprzedaży Kwoty Bazowej Transakcji w zamian za Kwotę Niebazową
Transakcji, według Kursu Transakcji oraz rozliczana w ciągu dwóch dni roboczych zgodnie z Regulaminem.
Uczestnik Wspólnego Rynku albo Uczestnik – spółka prawa handlowego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub spółka cywilna zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub osoba fizyczna, będąca Klientem tj. Stroną Umowy WR zawartej ze Wspólnym
Rynkiem, która ma aktywny Profil Klienta na Platformie.
Umowa WR – umowa zawarta przez Klienta i Wspólny Rynek, której warunki określa Regulamin
WSPOLNYRYNEK.PL. Klienci, którzy zawarli wcześniej z WR Umowę Ramową (której częścią jest Regulamin
WSPOLNYRYNEK.PL) stają się Stroną Umowy WR.
Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się na Platformie jako Użytkownik Klienta.
Warunkowa Aktywacja Zlecenia EK albo Warunkowa Aktywacja - aktywacja Zlecenia zabezpieczonego Kaucją
FX w momencie jego złożenia pod warunkiem rejestracji Przelewu AZ na Platformie przed Terminem PAZ określonym
dla danego Zlecenia.
Wniosek o rejestrację albo Wniosek – formularz dostępny na stronie internetowej www.wspolnyrynek.pl (w
zakładce: REJESTRACJA), w którym Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane i dane Klienta, niezbędne do
aktywacji Profilu Klienta i identyfikacji Użytkownika oraz zawierania Transakcji na Platformie.
Wsparcie WR – maksymalna niewymagana przez WR wartość Kaucji FX. W przypadku naruszenia Umowy WR
przez Klienta (np. przy braku terminowej realizacji Przelewu AZ) wartość Wsparcia WR wynosi zawsze zero PLN.
Wspólny Rynek albo WR – spółka Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w
Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402404, posiadająca numery ewidencyjne NIP 525-252-3220 oraz REGON 145884660, używająca domeny: WSPOLNYRYNEK.PL i jej subdomen, używająca adresów email
poczty elektronicznej: informacja@wspolnyrynek.pl (poczta wychodząca) oraz kontakt@wspolnyrynek.pl (poczta
wychodząca i przychodząca).
Wspólny Rynek Walutowy albo WRW – rynek walutowy zorganizowany w formie różnych Sesji, który umożliwia
Klientom zawieranie za pośrednictwem WR Transakcji z innymi Uczestnikami lub Animatorami.
Zabezpieczenie Zlecenia – Przelew AZ lub Kaucja FX umożliwiające Realizację Zlecenia i zawarcie Transakcji przez
Klienta i Wspólny Rynek oraz zapewniające bezpieczeństwo obrotu na Wspólnym Rynku Walutowym poprzez
zabezpieczenie WR przed ryzykiem braku rozliczenia przez Klienta Zlecenia, którego wartość rynkowa jest
negatywna dla Klienta.
Zlecenie – oświadczenie woli złożone Wspólnemu Rynkowi w imieniu Klienta (i) w formie Przelewu AZ
zrealizowanego przez uprawnionych reprezentantów Klienta, i/lub (ii) w formie elektronicznej przez Aktywnego
Użytkownika Klienta po zalogowaniu się na Platformie, lub (iii) w formie ustnej na Infolinii WR przez Aktywnego
Użytkownika Klienta w rejestrowanej rozmowie telefonicznej z Pracownikiem WR, stanowiące polecenie zawarcia na
określonych warunkach i zgodnie z Regulaminem Transakcji na Sesji EK (Zlecenie EK) lub na Sesji EP (Zlecenie EP)
lub na Sesji N (Zlecenie N).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyrazy i terminy pisane z dużej litery należy tłumaczyć zgodnie ze znaczeniem wskazanym w definicjach zawartych
w Regulaminie.
Tytuły rozdziałów i paragrafów w Regulaminie mają jedynie znaczenie pomocnicze i nie wpływają na ważność lub
wykładnię ich postanowień.
Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia pisane w Regulaminie w liczbie pojedynczej, odnoszą się również do
liczby mnogiej i odwrotnie.
Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej godzina lub pora dnia podana w Regulaminie jest określana według czasu
warszawskiego.
Każde odwołanie w Regulaminie do przepisu prawa odnosi się do treści tego przepisu z każdorazowymi zmianami lub
do treści przepisu go zastępującego.
Każde odwołanie w Regulaminie do danego dokumentu oznacza ten dokument z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego, Regulamin WSPOLNYRYNEK.PL obowiązują Wspólny Rynek i Klienta,
gdyż Regulamin WSPOLNYRYNEK.PL jest udostępniony Klientowi przed zawarciem Transakcji, aby mógł on
przechowywać i odtwarzać go w zwykłym toku czynności.
§ 3 Zakres współpracy

1.
2.

Postanowieniami Regulaminu objęte są Transakcje Walutowe zawierane przez Klienta i Wspólny Rynek.
Klient i Wspólny Rynek mogą zawierać inne transakcje na podstawie odrębnych umów.
ROZDZIAŁ II Rejestracja i Umowa WR
§ 4 Warunki korzystania z usług Wspólnego Rynku

1.

Korzystanie przez Klienta z usług Wspólnego Rynku oraz zawieranie przez Strony Transakcji wymaga:
a) spełnienia przez Klienta i jego Użytkowników wymagań technicznych, określonych w § 5 poniżej,
b) rejestracji co najmniej jednego Użytkownika Klienta na Platformie,
c) pozytywnej weryfikacji danych Klienta i przeprowadzenia identyfikacji co najmniej jednego Użytkownika,
d) przestrzegania przez Klienta i jego Użytkowników postanowień Regulaminu.

1.

Osoba przystępująca do Rejestracji Użytkownika oraz Klient i jego Użytkownicy korzystający z usług Wspólnego
Rynku i Platformy są zobowiązani spełniać następujące wymagania techniczne:
a) posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym, z dostępem do sieci Internet, z
aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej Javascript, pliki Cookies i szyfrowanie SSL,
b) posiadanie programu obsługującego pliki PDF,
c) posiadanie aktywnego adresu email oraz dostępu do wiadomości wysyłanych na ten adres,
d) posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego oraz telefonu komórkowego umożliwiającego odbiór
wiadomości sms wysyłanych na ten numer i prowadzenie rozmów telefonicznych.
Osoba przystępująca do Rejestracji Użytkownika oraz Klient i jego Użytkownicy korzystający z Platformy mają
możliwość ustawienia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez WR, na komputerach i/lub
urządzeniach mobilnych używanych przez Użytkownika, plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do
prawidłowego świadczenia usług przez Wspólny Rynek za pośrednictwem Platformy (za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez siebie komputerze i/lub urządzeniu mobilnym). Zgodnie
z polityką WR, wyżej wymienione pliki nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego
komputera i/lub urządzenia mobilnego, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów
komputerowych, wirusów, nie ingerują w integralność systemów bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane
przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 5 Wymagania techniczne

2.

§ 6 Wniosek o rejestrację
1.
2.

3.

4.
5.

Osoba przystępująca do rejestracji Użytkownika powinna wcześniej zapoznać się z Polityką Prywatności i
Regulaminem dostępnymi na stronie internetowej www.wspolnyrynek.pl, które będą stanowiły integralną część
Umowy WR.
W celu rejestracji Klienta na Platformie i zawarcia Umowy pierwszy Użytkownik osoby prawnej lub rejestrująca się
jako Użytkownik i Uczestnik osoba fizyczna powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie
z udostępnioną Polityką Prywatności, wypełnić Wniosek o rejestrację dostępny na stronie internetowej
www.wspolnyrynek.pl (w zakładce: REJESTRACJA), gdzie zgodnie ze stanem faktycznym powinien wpisać
wymagane dane dotyczące Użytkownika i ewentualnie rejestrowanej osoby prawnej.
Użytkownikiem może być między innymi osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (tzw. PEP) w
rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. Z 2010 r. nr 46, poz. 276 ze zm.). Podczas rejestracji na Platformie każdy Użytkownik jest zobowiązany złożyć
oświadczenie w tej sprawie pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem
faktycznym.
Każda osoba dokonująca rejestracji powinna wybrać sposób jej identyfikacji wymaganej zgodnie z ustawą z dnia 16
listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2010 r. nr 46, poz.
276 ze zm.).
Osoba dokonująca rejestracji osoby prawnej powinna wskazać czy jest uprawniona do reprezentacji firmy
samodzielnie, czy z inną osobą/osobami lub czy nie ma uprawnień do reprezentacji.
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7.
8.

Osoba, która chce dokonać rejestracji powinna złożyć oświadczenia woli w sprawie akceptacji Regulaminu oraz w
sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Zawarcie Umowy WR i rozpoczęcie współpracy przez Klienta i WR wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez
WR weryfikacji danych podanych w złożonym Wniosku.
W celu dokonania weryfikacji danych podanych w złożonym Wniosku i/lub pełnomocnictwie lub dla uzyskania
dodatkowych dokumentów niezbędnych do weryfikacji Pracownik WR ma prawo kontaktować się z zarejestrowanym
Użytkownikiem lub reprezentantami osoby prawnej telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.
§ 7 Identyfikacja Użytkownika

1.
2.

3.

4.

Rozpoczęcie współpracy przez Klienta i WR wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez WR identyfikacji
Użytkownika.
Użytkownik Klienta będącego osobą fizyczną może być zidentyfikowany przez WR lub w imieniu WR przez osobę
trzecią za pomocą: (i) Przelewu IU1 z zarejestrowanego rachunku bankowego należącego do Użytkownika, (ii) innego
przelewu lub płatności z rachunku bankowego należącego do Użytkownika, (iii) dokumentu tożsamości Użytkownika
(w sposób określony przez WR).
Użytkownik Klienta będącego osobą prawną może być zidentyfikowany przez WR lub w imieniu WR przez osobę
trzecią za pomocą: (i) Przelewu IU1 z zarejestrowanego rachunku bankowego należącego do Użytkownika, (ii)
Przelewu IU1 z zarejestrowanego Rachunku Rozliczeniowego Klienta (za zgodą jego uprawnionych reprezentantów,
którzy dokonali identyfikacji Użytkownika), (iii) dokumentu tożsamości Użytkownika (w sposób określony przez WR).
Zarejestrowani Użytkownicy osoby prawnej nie posiadający prawa do jej samodzielnej reprezentacji powinny
doręczyć WR pełnomocnictwo (zgodne z wzorem udostępnionym przez WR) podpisane przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentacji zarejestrowanej osoby prawnej zgodnie z reprezentacją tej osoby prawnej.
§ 8 Umowa WR

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Po pozytywnym zweryfikowaniu danych Klienta i przeprowadzeniu identyfikacji Użytkownika WR aktywuje Profil
Klienta i Użytkownika na Platformie co skutkuje zawarciem Umowy WR pomiędzy Klientem i Wspólnym Rynkiem.
Umowa WR jest zawierana przez Strony na czas nieoznaczony.
Wspólny Rynek ma prawo do zmiany Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL oraz Polityki Prywatności określających
warunki Umowy WR pod warunkiem doręczenia Klientowi przez WR (i) zmienionego Regulaminu / Polityki
Prywatności lub (ii) powiadomienia o możliwości zapoznania się ze zmienionym lub nowym Regulaminem / Polityką
Prywatności opublikowanym/ą na stronie www.wspolnyrynek.pl, nie później niż 14 dni kalendarzowych przed
terminem jego wejścia w życie, określonym w Regulaminie / Polityce Prywatności.
Umowa WR może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z 7 dniowym terminem wypowiedzenia od dnia jego
doręczenia drugiej Stronie lub za porozumieniem Stron w dowolnym terminie bez terminu wypowiedzenia.
Od dnia rozwiązania Umowy WR Wspólny Rynek dezaktywuje Profil Klienta i Użytkownika na Platformie.
WR może powstrzymać się od świadczenia usług na rzecz Klienta jeśli Klient naruszył Regulamin lub jeśli Klient lub
jego Użytkownik został ujawniony na jakiejkolwiek oficjalnej liście sankcyjnej lub ostrzeżeń publicznych np. na listach
publikowanych przez organy RP, UE.
ROZDZIAŁ III Logowanie
§ 9 Zasady logowania do Platformy

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Aktywni Użytkownicy Klienta, który posiada Aktywny Profil logują się do Platformy na stronie internetowej
www.wspolnyrynek.pl (klikając w zakładkę: LOGOWANIE).
W celu zalogowania do Platformy Użytkownicy podają swój login i hasło dostępu ustalone przez Użytkownika zgodnie
z Regulaminem po rejestracji. Loginem Użytkownika jest podany podczas rejestracji adres email.
W loginie nie są rozróżniane małe i wielkie litery.
Login każdego Użytkownika jest unikatowy.
Hasło dostępu Użytkownika, wystarczające do zalogowania, powinno spełniać następujące warunki:
a) powinno zawierać co najmniej 10 znaków,
b) powinno zawierać co najmniej jedną małą literą, jedną dużą literą oraz jedną cyfrę lub jeden z następujących
znaków specjalnych: !"#$%&()``*+,-/:;<=>?_
c) nie może zawierać polskich liter.
Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła dostępu powoduje jego blokadę.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i jej Użytkowników WR może w każdej chwili wylogować
Użytkowników zalogowanych na Platformie.
Użytkownicy Klienta powinni chronić przed dostępem osób trzecich swoje dane uwierzytelniające oraz poufne
informacje dotyczące Klienta zawarte w jego Profilu.
Klient ponosi odpowiedzialność za skutki działań każdego Aktywnego Użytkownika Klienta oraz osób trzecich, które
wykorzystały login, hasło, adres email, telefon komórkowy Aktywnego Użytkownika Klienta lub dane z Profilu Klienta
do wykonania w imieniu Klienta czynności przewidzianych w Regulaminie dla Aktywnego Użytkownika Klienta.
§ 10 Zmiana hasła dostępu

1.
2.

W przypadku zapomnienia lub blokady hasła Użytkownik powinien w zakładce LOGOWANIE kliknąć w link:
Zapomniałem hasła > i postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i jej Użytkowników WR ma prawo w każdej chwili zablokować hasła
dostępu Użytkowników, którzy powinni dokonać ich zmiany.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 11 Zagrożenia związane z korzystaniem z usług i zasady bezpieczeństwa
1.

2.
3.
4.
5.

Przed zalogowaniem Użytkownik powinien sprawdzić czy:
a) adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco:
https://walutowy.wspolnyrynek.pl
b) w oknie przeglądarki znajduje się ikona z zamkniętą zieloną kłódką (zwykle po prawej stronie pola adresowego lub
w dolnym prawym rogu okna przeglądarki), sygnalizująca, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa
i połączenie jest szyfrowane,
c) certyfikat bezpieczeństwa jest poprawny tzn., że został on wystawiony dla domeny: walutowy.wspolnyrynek.pl i
został zakupiony przez spółkę Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (dane o certyfikacie dostępne są w
przeglądarce, najczęściej w menu "Plik" opcja "Właściwości" lub po dwukrotnym kliknięciu w ikonę kłódki).
Użytkownik, którego zaniepokoi wygląd strony logowania do Platformy powinien zadzwonić na numer Infolinii
Wspólnego Rynku: +48 22 790 79 00.
Pracownicy Wspólnego Rynku nigdy nie proszą Użytkownika o podanie jego hasła dostępu do Platformy.
Pracownicy WR mogą identyfikować Użytkowników Klienta za pomocą Numeru Identyfikacyjnego Klienta lub innych
danych z Profilu Klienta.
Użytkownik jest zobowiązany nie podawać loginu, hasła i numeru NIK osobom trzecim i nie podawać ich na
nieszyfrowanych stronach (bez certyfikatu bezpieczeństwa).
W celu zapewnienia sprawnego i niezakłóconego dostępu i korzystania z usług WR, Wspólny Rynek zastrzega sobie
możliwość wykonywania przeglądów technicznych Platformy, z którymi mogą wiązać się okresowe przerwy w jej
działaniu.
ROZDZIAŁ IV Profil i dostęp do Platformy
§ 12 Dostęp do Profilu Klienta

1.
2.

Dostęp do Aktywnego Profilu Klienta posiada każdy Aktywny Użytkownik Klienta.
Do Nieaktywnego Profilu Klienta nie ma dostępu żaden Użytkownik Klienta.
§ 13 Aktywacja i dezaktywacja Użytkowników Klienta

1.
2.
3.
4.
5.

W celu umożliwienia wykonywania Umowy WR w imieniu Klienta każdy nowy Użytkownik Klienta powinien wypełnić
Wiosek o rejestrację dostępny na Platformie w zakładce REJESTRACJA, ew. doręczyć WR wymagane dokumenty
oraz przejść procedurę jego identyfikacji i weryfikacji jego danych przez WR.
Klient będący osobą prawną ma prawo w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo udzielone danemu Użytkownikowi do
wykonywania Umowy WR w imieniu Klienta.
Aby odwołanie pełnomocnictwa Użytkownika Klienta było prawnie skuteczne powinno zostać doręczone WR.
Aktywni Użytkownicy są prezentowani wszystkim Aktywnym Użytkownikom Klienta na Platformie w zakładce PROFIL.
WR ma prawo dezaktywacji Użytkownika Klienta, w przypadku uzyskania przez WR wiadomości o korzystaniu przez
Użytkownika Klienta z Platformy lub usług WR, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
§ 14 Zmiana danych w Profilu Klienta

1.

2.
3.
4.

Klient zobowiązuje się do dobrowolnego podawania, uzupełniania i bezzwłocznej aktualizacji wszystkich danych
Klienta (w tym jego danych Użytkowników i informacji o Beneficjentach Rzeczywistych) zawartych w Profilu Klienta na
Platformie, zgodnie ze stanem faktycznym. Dane podane w Profilu podlegają weryfikacji przez Wspólny Rynek. W
celu ww. weryfikacji Pracownik WR ma prawo kontaktować się telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną z
Użytkownikiem Klienta, który ma obowiązek udzielenia wyjaśnień w tej sprawie i ma prawo do poprawienia lub
uzupełnienia danych w Profilu.
Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji podanych przez jego Użytkowników w Profilu Klienta.
Niektóre dane w Profilu, które są dostępne dla Aktywnych Użytkowników jedynie do odczytu, mogą być zmieniane na
wniosek każdego Aktywnego Użytkownika za pośrednictwem pracownika WR.
WR określa zbiór danych dotyczących Klienta znajdujących się w Profilu Klienta oraz sposób i termin ich podawania i
uzupełniania.
§ 15 Korzystanie z Platformy i usług Wspólnego Rynku

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Dostęp do Platformy posiadają wszyscy Aktywni Użytkownicy Klienta.
Każdy Aktywny Użytkownik Klienta ma prawo do korzystania ze wszystkich usług Wspólnego Rynku objętych Umową
WR i wyraża zgodę na ich świadczenie przez WR przez następujące kanały: (i) Platforma, (ii) Infolinia WR, (iii) Poczta
elektroniczna – z wykorzystaniem zarejestrowanego adresu email Użytkownika, (iv) SMS – z wykorzystaniem
zarejestrowanego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.
Każdy Użytkownik korzystający z usług WR jest zobowiązany przestrzegać instrukcji i poleceń WR zgodnych z
Regulaminem, wyświetlanych mu na Platformie oraz doręczanych mu za pośrednictwem poczty elektronicznej i
wiadomości SMS.
Każdy Klient, którego Użytkownicy prowadzą rozmowy telefoniczne za pośrednictwem Infolinii WR wyraża tym
samym zgodę na rejestrację przez WR ww. rozmów telefonicznych swoich Użytkowników.
Każdy Użytkownik korzystający z usług WR za pośrednictwem Infolinii WR jest zobowiązany przestrzegać instrukcji
przekazywanych mu zgodnie z Regulaminem przez pracowników WR obsługujących Infolinię WR.
Klient i każdy jego Użytkownik powinni zapoznać się z polityką prywatności oraz z zasadami korzystania z Platformy
dostępnych na stronie internetowej. W razie problemów technicznych na stronie internetowej dostępna jest informacja
dotycząca wymogów technicznych, rozwiązywania przykładowych problemów oraz kontakt ws. pomocy technicznej
przez Infolinię WR.
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WR jest uprawniony do zablokowania dostępu do Profilu Klienta poprzez Platformę Klientowi: (i) wobec którego
zachodzą podejrzenia, że dane identyfikacyjne Klienta są używane przez nieupoważnioną osobę trzecią, (ii) wobec
którego zachodzą podejrzenia, że korzysta z dostępu do Platformy niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa
lub (iii) jeśli Klient nie przestrzega postanowień Regulaminów. WR nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w
przypadku zablokowania dostępu do Profilu Klienta w sytuacji wystąpienia każdej z powyższych przyczyn.

1.

Każdy Użytkownik Klienta może rejestrować, blokować i odblokowywać na Platformie Rachunki Rozliczeniowe Klienta
prowadzone na rzecz Klienta przez banki mające siedzibę w Polsce.
Rachunki Rozliczeniowe Klientów będących osobami fizycznymi mają status aktywny natychmiast po ich rejestracji.
Aby Uczestnik będący osobą prawną mógł składać Zlecenia i zawierać Transakcje w wybranej Parze Walutowej oraz
aby Uczestnik i WR mogli dokonywać Rozliczenia Zlecenia w danej walucie konieczna jest aktywacja
zarejestrowanego Rachunku Rozliczeniowego Klienta w walutach wybranej Pary Walutowej za pomocą: (i) wyciągu z
zarejestrowanego Rachunku Rozliczeniowego Klienta doręczonego WR lub (ii) Przelewów Aktywujących Rachunek
Rozliczeniowy Klienta.
Po rejestracji nowego Rachunku Rozliczeniowego Klienta będącego osobą prawną, WR wykonuje Przelew
Aktywujący 1 na ten rachunek.
Po otrzymaniu każdego Przelewu Aktywującego 1, Klient będący osobą prawną jest zobowiązany wykonać Przelew
Aktywujący 2 zgodnie z jego definicją. Za zgodą WR kolejność Przelewów AR 1 i AR 2 może być odwrócona.
Po otrzymaniu każdego prawidłowego Przelewu Aktywującego 2, Wspólny Rynek aktywuje Rachunek Rozliczeniowy
Klienta będącego osobą prawną, z którego WR otrzymał ten przelew.

§ 16 Rachunki Rozliczeniowe Klienta

2.
3.

4.
5.
6.

ROZDZIAŁ V Transakcje
§ 17 Sesje
1.
2.

3.

4.

WR umożliwia Klientom zawieranie Transakcji na Wspólnym Rynku Walutowym zorganizowanym w formie różnych
Sesji charakteryzujących się określonym: (i) zabezpieczeniem Zleceń, (ii) dostępem do informacji o najlepszych lub
wszystkich Ofertach innych Uczestników, (iii) Algorytmem Sesji, (iv) Terminem Rozliczenia Zleceń.
Rynek Walutowy albo Express FX albo Express FX z Kaucją (Sesja EK) – dawniej Sesja Easy FX z Kaucją –
przeznaczona dla Klientów będących osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, charakteryzuje się: (i)
zabezpieczeniem Zleceń EK Kaucją FX, (ii) dostępem do informacji o najlepszych Ofertach innych Uczestników, (iii)
Algorytmem Sesji opartym kolejno o kryteria: (a) najlepszego Kursu Zlecenia, (b) najszybszego wystawienia lub
akceptacji Oferty tzw. FIFO, (iv) ekspresowym Terminem Rozliczenia Zleceń.
Sesja Express FX z Przelewem (Sesja EP) – dawniej Sesja Easy FX – przeznaczona dla Klientów będących
osobami prawnymi, charakteryzuje się: (i) zabezpieczeniem Zleceń EP Przelewem AZ, (ii) dostępem do informacji o
najlepszych Ofertach innych Uczestników, (iii) ekspresowym Terminem Rozliczenia Zleceń, (iii) Algorytmem Sesji
opartym kolejno o kryteria: (a) najlepszego Kursu Zlecenia, (b) FIFO, (iv) ekspresowym Terminem Rozliczenia Zleceń.
Sesja Notowania FX (Sesja N) przeznaczona dla wybranych Klientów będących osobami prawnymi, charakteryzuje
się: (i) zabezpieczeniem Zleceń N Przelewem AZ, (ii) dostępem do informacji o wszystkich Ofertach innych
Uczestników, (iii) Algorytmem Sesji opartym kolejno o kryteria: (a) najlepszego Kursu Zlecenia, (b) FIFO, (iv)
ekspresowym Terminem Rozliczenia Zleceń.
§ 18 Zlecenia

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Zawarcie przez Uczestnika Transakcji na danej Sesji wymaga złożenia przez niego Zlecenia zawierającego
następujące warunki: (i) Rynek (Para Walutowa) i Rodzaj zlecenia (kupno lub sprzedaż Waluty Bazowej), (ii) Kwota
Zlecenia, (iii) Źródłowy Rachunek Rozliczeniowy Klienta, z którego będzie realizowany Przelew AZ, (iv) Docelowy
Rachunek Rozliczeniowy Klienta, na który ma być zrealizowany Przelew Rozliczający Kupno, (v) Cel transakcji (nie
dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi i Użytkowników nie będących PEP), (vi) Kurs Zlecenia (z rynku lub
własny) dla każdej części zlecenia.
Uczestnicy mogą składać Zlecenia: (i) na Platformie (z jednoczesną realizacją Zlecenia EK) lub (ii) przez Infolinię WR
(tylko osoby prawne) lub (iii) Przelewem TZ (Zlecenia EP lub Zlecenia N osób prawnych).
Zlecenie może mieć następujące statusy: (i) „Nieaktywne” (od momentu rejestracji Zlecenia na Platformie) lub (ii)
„Aktywne” (od momentu rejestracji na Platformie Przelewu AZ lub Warunkowej Aktywacji) lub (iii) „Anulowane” (od
momentu Anulowania Zlecenia) lub (iv) „Zablokowane” (w trakcie próby łączenia Zlecenia) lub (v) „Zamknięte” (od
momentu Realizacji Zlecenia i rejestracji Przelewu AZ).
Każdy Aktywny Użytkownik Klienta może zarządzać aktywnym Zleceniem poprzez (i) realizację określonej Części
Zlecenia po zaakceptowanym kursie z rynku, (ii) wystawienie określonej Części Zlecenia jako Oferty z własnym
kursem lub (iii) jej wycofywanie, a także poprzez (iv) anulowanie Zlecenia (tj. niezrealizowanych Części Zlecenia).
Oferta danego Uczestnika dostępna na Tablicy Ofert danej Sesji może być zarezerwowana na czas określony przez
WR przez innego Uczestnika posiadającego przeciwstawne Zlecenie o statusie Aktywne na tę samą Sesję lub przez
Animatora Sesji w celu jej potencjalnej akceptacji. W czasie rezerwacji Oferty pozostali Uczestnicy nie mogą jej
zarezerwować ani zaakceptować. W czasie rezerwacji Oferty dany Uczestnik nie może jej wycofać ani anulować
Zlecenia, z którego ta Oferta została wstawiona.
Realizacja Zlecenia i Rozliczenie Zlecenia są możliwe pod warunkiem terminowej realizacji prawidłowego Przelewu
AZ. Użytkownik Klienta, który złożył Zlecenie otrzymuje bezzwłocznie na Platformie (w Szczegółach danego Zlecenia)
i przez Pocztę Elektroniczną instrukcję wykonania Przelewu AZ.
WR rejestruje wpłacone Przelewy AZ na Platformie bezzwłocznie po ich zaksięgowaniu na właściwym Rachunku
Rozliczeniowym WR, pod warunkiem, że WR posiada bieżący dostęp do SBE i Rachunków Rozliczeniowych WR.
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WR ma prawo wstrzymać Realizację Zlecenia oraz realizację Przelewu Rozliczającego Kupno i/lub Przelewu
Rozliczającego Zwrot w przypadku tzw. „wstrzymania transakcji” zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z
późn. zm.). WR zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji każdej Transakcji, Zlecenia,
zamrożenia środków bez podania przyczyn jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedur wynikających ze ww. ustawy
o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Klient nie ma prawa do żadnych roszczeń wobec
WR z tego tytułu.
WR ma prawo uzależnić świadczenie usług na rzecz Klienta od uprzedniego dokonania identyfikacji i weryfikacji
zgodności danych osobowych Klienta z dokumentami oraz żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów i
informacji w celu analizy ryzyka Klienta lub Transakcji. W przypadku, gdy WR nie może wykonać obowiązków
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta,
identyfikacji Beneficjenta rzeczywistego, uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta
charakteru stosunków gospodarczych, WR nie przeprowadza Transakcji, nie podpisuje umowy z Klientem lub
rozwiązuje zawarte umowy i wykonuje dalsze obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
łącznie z możliwością przekazania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej: „GIIF”).
Weryfikacja Klienta polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych i następuje przed zawarciem umowy z Klientem
lub przed przeprowadzeniem Transakcji.
§ 19 Opłata

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Opłata Transakcyjna jest zgodna z odpowiednią stawką Opłaty wyrażoną w tysięcznych częściach procenta pod
warunkiem, że jej kwota jest nie mniejsza od Opłaty Minimalnej (tj. najmniejszej możliwej Opłaty ustalonej przez WR).
WR może ustalić dla Klientów indywidualne stawki Opłaty.
Stawki Opłaty, jakie mogą być potencjalne zastosowanie dla danego Zlecenia np. w zależności od obrotów Transakcji
Klienta, od zrealizowanej Kwoty Zlecenia i sposobu jego realizacji przez Klienta, są potwierdzane przez Użytkownika
Klienta w momencie składania Zlecenia. Są one zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami Opłaty wyświetlanymi
na Platformie (po zalogowaniu się) lub innymi stawkami Opłaty ustalonymi podczas składania Zlecenia przez Infolinię
WR.
Opłata dla danej Transakcji Walutowej Uczestnika jest obliczana jako suma cząstkowych opłat od zrealizowanych
Części Zlecenia Uczestnika, pod warunkiem, że jest ona nie mniejsza od Opłaty Minimalnej.
Cząstkowa opłata dla połączonej Części Zlecenia jest obliczana w walucie niebazowej jako iloczyn: (i) odpowiedniej
stawki Opłaty potwierdzonej w Zleceniu, (ii) wartości połączonej Części Zlecenia w walucie bazowej, (iii) Kursu
Połączenia ustalonego dla tej Części Zlecenia.
W przypadkach określonych przez WR do ustalania wysokości stawek Opłat mają zastosowanie postanowienia
Regulaminów Promocji Happy FX.
§ 20 Kaucja

1.

Klient (tzw. Składający Kaucję) może w dowolnym momencie złożyć Kaucję FX na rzecz WR (tzw. Kaucjobiorca)
poprzez realizację Przelewu Kaucja.
2. Kaucja nie jest oprocentowana.
3. Kaucja jest wolna od opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4,
poz. 24).
4. Klientowi (Składającemu Kaucję) nie przysługuje roszczenie windykacyjne z tytułu złożonej Kaucji.
5. W przypadku powstania jakiegokolwiek wymagalnego lub niewymagalnego zobowiązania Klienta (Składającego
Kaucję) wobec WR (Kaucjobiorcy) z tytułu Umowy WR, np. na poczet zabezpieczenia ryzyka Zlecenia EK Klienta
Wspólny Rynek ma prawo do pomniejszenia Dostępnej Kwoty Kaucji FX o ustaloną przez WR na podstawie Umowy
WR wartość tych zobowiązań (Blokada Kaucji FX).
6. W przypadku wygaśnięcia w całości lub w części zobowiązań będących wcześniej przedmiotem Blokady Kaucji, WR
ma obowiązek powiększenia Dostępnej Kwoty Kaucji FX o wartość wygasłej całości lub części zobowiązań będących
wcześniej przedmiotem Blokady Kaucji FX (Zwolnienie Blokady Kaucji FX).
7. Wspólny Rynek jest uprawniony do rozliczania wzajemnych wymagalnych zobowiązań WR oraz Klienta w tej samej
walucie z tytułu Umowy WR poprzez ich kompensację. W tym przypadku rozliczenie wzajemnych wymagalnych
zobowiązań WR oraz Klienta następuje kwotą kompensacji równą różnicy między zobowiązaniami WR należnymi
Klientowi oraz zobowiązaniami Klienta należnymi WR poprzez (i) realizację przez WR przelewu kwoty kompensacji
należnej Klientowi na aktywny Rachunek Rozliczeniowy Klienta w walucie kompensacji, lub (ii) potrącenie Kaucji
złożonej przez Klienta na rzecz WR (Kaucjobiorcy) z tytułu kwoty kompensacji należnej WR przeliczonej przez WR na
PLN zgodnie z Umową WR.
8. W przypadku nieprawidłowego wykonania lub naruszenia Umowy WR przez Klienta (Składającego Kaucję) WR jest
uprawniony do natychmiastowego potrącenia z Kaucji Klienta wierzytelności, odszkodowań i kar umownych
należnych WR od Klienta z tytułu Umowy WR, obejmujących między innymi wszelkie Opłaty Transakcyjne, ustawowe
odsetki karne, kwoty kompensacji, koszty windykacyjne.
9. Jeśli Dostępna Kwota Kaucji FX danego Klienta (Składającego Kaucję) jest mniejsza niż suma wymaganych Blokad
Kaucji FX danego Klienta oraz potraceń Kaucji danego Klienta występuje tzw. Niedobór Kaucji, który stanowi
przypadek naruszenia Umowy WR przez Klienta (Składającego Kaucję). W przypadku wystąpienia Niedoboru Kaucji
danego Klienta jest on zobowiązany do natychmiastowego złożenia dodatkowej Kaucji FX na rzecz WR o wartości
równej co najmniej wartości Niedoboru Kaucji. W przypadku wystąpienia Niedoboru Kaucji Klienta, Wspólny Rynek
będzie uprawniony do powstrzymania się od spełnienia na rzecz Klienta świadczeń wynikających z Umowy WR
zawartej pomiędzy Klientem a WR.
10. Klientowi (Składającemu Kaucję) przysługuje roszczenie o zwrot Nadwyżki Kaucji.
11. Na wniosek Klienta (Składającego Kaucję) złożony przez niego Na Platformie (Transakcje > Kaucja FX > Zwrot Kaucji
FX >) lub Na Infolinii WR, Wspólny Rynek (Kaucjobiorca) zwróci Klientowi wskazaną przez niego sumę pieniężną,
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przelewem na aktywny Rachunek Rozliczeniowy Klienta.
12. W przypadku rozwiązania Umowy WR Wspólny Rynek zwróci Klientowi (Składającemu Kaucję) Dostępną Kwotę
Kaucji FX w terminie dwóch dni roboczych przelewem na aktywny Rachunek Rozliczeniowy Klienta.
13. WR (Kaucjobiorca) informuje Klienta (Składającego Kaucję) na Platformie o złożonych Kaucjach FX, Blokadach
Kaucji FX, Zwolnieniach Blokad Kaucji FX, Nadwyżce Kaucji, Niedoborze Kaucji (prezentowanym jako ujemna
Dostępna Kwota Kaucji FX), potrąceniach Kaucji oraz o zwrotach Kaucji.
§ 21 Offset
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Jeśli stopień realizacji danego Zlecenia EK jest wyższy niż zero procent, a Klient naruszył Umowę WR poprzez: (i)
brak realizacji Przelewu AZ przed upływem Terminu PAZ lub (ii) anulowanie danego Zlecenia EK przed rejestracją
Przelewu AZ na Platformie, lub (iii) wystąpienie Niedoboru Kaucji, WR przeprowadza tzw. Offset zwany także
Procedurą Offset.
Procedura Offset polega na: (i) na anulowaniu w imieniu danego Klienta danego Zlecenia EK (jeśli nie zostało
anulowane wcześniej) oraz (ii) na złożeniu w imieniu danego Klienta nowego Zlecenia EK, przeciwstawnego do
danego Zlecenia EK, z Kwotą Zlecenia równą sumie zrealizowanych części danego Zlecenia EK oraz (iii) na możliwie
najszybszej realizacji w imieniu danego Klienta wyżej wspomnianego nowego Zlecenia EK po aktualnym Kursie
Zlecenia przeciwstawnej Oferty dostępnej na Sesji EK z Opłatą ustaloną według stawki Opłaty Podstawowej oraz (iv)
na rozliczeniu w ramach Kaucji FX danego Klienta kwoty stanowiącej sumę należności i zobowiązań danego Klienta
w walucie niebazowej powstałych w wyniku przeprowadzenia Procedury Offset z tytułu danego Zlecenia EK i
przeciwstawnego do niego nowego Zlecenia E (tzw. Rozliczenie Offset).
Ujemna kwota Rozliczenia Offset (kiedy zobowiązania Klienta wobec WR przekraczają jego należności) stanowi karę
umowną Klienta wobec WR z tytułu braku realizacji Przelewu AZ przed upływem Terminu PAZ i jest wymagalna
natychmiast.
W przypadku wystąpienia ujemnej kwoty Rozliczenia Offset WR (Kaucjobiorca) potrąca natychmiast tę kwotę z Kaucji
FX Klienta (Składającego Kaucję), a jeśli wystąpi Niedobór Kaucji Klient natychmiast wpłaci brakującą kwotę Kaucji.
W przypadku jeśli kwota Rozliczenia Offset jest dodatnia (tj. należności Klienta wobec WR przekraczają jego
zobowiązania) WR składa tę kwotę natychmiast w formie Kaucji FX do dyspozycji Klienta na dowolnym Rachunku
Rozliczeniowym WR zgodnie z Regulaminem.
W przypadku, jeśli wartość bezwzględna ujemnej kwoty Rozliczenia Offset lub wymagana kwota Kaucji jest większa
od Dostępnej Kwoty Kaucji danego Klienta (Składającego Kaucję) różnica stanowi wierzytelność WR w stosunku do
Klienta (tzw. Niedobór Kaucji), Wspólny Rynek jest uprawniony do potrącenia tej wierzytelności z jakimikolwiek
wierzytelnościami danego Klienta w stosunku do WR z tytułu Umowy WR, wymagalnymi bądź niewymagalnymi oraz
bez względu na walutę w jakiej wierzytelności te są określone. WR ustali wartość zobowiązań i należności Stron
określonych w innych walutach niż waluta Rozliczenia Offset na podstawie aktualnych kursów i cen rynkowych.
W przypadku braku natychmiastowego uregulowania kwoty Rozliczenia Offset w powyższy sposób Strona
opóźniająca się z jej płatnością jest zobowiązana do zapłaty drugiej Stronie ustawowych odsetek karnych za okres
opóźniena.
§ 22 Rozliczenie Zlecenia

1.

2.
3.
4.
5.
6.

W wyniku Realizacji Zlecenia najpóźniej w momencie zamknięcia lub anulowania Zlecenia, Wspólny Rynek ustala
zgodnie z Regulaminem Kwotę Bazową Transakcji, Kwotę Niebazową Transakcji (w tym Opłatę). Z Kwoty Bazowej
Transakcji, Kwoty Niebazowej Transakcji oraz z Kwoty Przelewu AZ Wspólny Rynek ustala kwotę Przelewu
Rozliczającego Kupno i kwotę Przelewu Rozliczającego Zwrot. Kwotę Przelewu Rozliczającego Kupno stanowi
kupiona przez Uczestnika Kwota Bazowa Transakcji (w przypadku Zlecenia na kupno waluty bazowej) lub Kwota
Niebazowa Transakcji (w przypadku Zlecenia na kupno waluty niebazowej). Kwotę Przelewu Rozliczającego Zwrot
stanowi różnica między Kwotą Przelewu AZ, a sprzedaną przez Uczestnika Kwotą Bazową Transakcji (w przypadku
Zlecenia na kupno waluty niebazowej) lub sprzedaną Kwotą Niebazową Transakcji (w przypadku Zlecenia na kupno
waluty bazowej).
W przypadku braku Realizacji Zlecenia w momencie jego zamknięcia lub Anulowania Zlecenia WR ustala kwotę
Przelewu Rozliczającego Zwrot równą Kwocie Przelewu AZ tj. Uczestnik w Przelewie Rozliczającym Zwrot otrzymuje
wpłaconą wcześniej Kwotę Przelewu AZ.
Przed dokonaniem Rozliczenia Zlecenia WR przeprowadza podwójną kontrolę prawidłowości wszystkich Przelewów
Rozliczających Kupno i Przelewów Rozliczających Zwrot. Rozliczenie Zlecenia jest dokonywane w Terminie
Realizacji Zlecenia określonym dla danej Sesji w zależności od momentu Realizacji lub Anulowania Zlecenia.
Przelew Kupno i Przelew Zwrot są realizowane w Terminie Rozliczenia Zlecenia ustalonym dla danej Sesji, będącym
dniem roboczym, w którym prowadzone są rozliczenia w walutach obu tych przelewów w systemie bankowym.
WR ma prawo wstrzymać realizację Przelewu Rozliczającego Kupno i/lub Przelewu Rozliczającego Zwrot w
przypadku „zamrożenia wartości majątkowych” zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W przypadku dokonania przez WR nieprawidłowego Rozliczenia Zlecenia, niezgodnego z warunkami Zlecenia i/lub
potwierdzonymi warunkami Realizacji Zlecenia, Strona będąca w posiadaniu nadwyżki należności wynikającej z
nieprawidłowego Rozliczenia Zlecenia jest zobowiązana do natychmiastowego przekazania całej wyżej wspomnianej
nadwyżki na Rachunek Rozliczeniowy drugiej Strony.
§ 23 Zawarcie Transakcji

1.

Umowa Transakcji Walutowej jest zawarta przez Uczestnika i Wspólny Rynek w momencie Realizacji Zlecenia
złożonego przez Klienta na daną Sesję Wspólnego Rynku Walutowego.
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3.

Niezwłocznie po zawarciu umowy Transakcji i złożeniu w Banku Rozliczeniowym WR polecenia Przelewu
Rozliczającego Kupno z Rachunku Rozliczeniowego WR, Wspólny Rynek jest zobowiązany do potwierdzenia
warunków wykonania umowy w formie Potwierdzenia Transakcji.
Potwierdzenie Transakcji powinno być doręczone Klientowi pocztą elektroniczną i/lub udostępnione Aktywnym
Użytkownikom Klienta po zalogowaniu się na Platformie w Szczegółach Zlecenia.
ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe
§ 24 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Użytkownicy Klienta mają prawo dostępu do aktualnych informacji WR o szczególnych zagrożeniach związanych z
korzystaniem z usług Wspólnego Rynku świadczonych drogą elektroniczną.
Użytkownicy Klienta mają prawo dostępu do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych
niebędących składnikiem treści usług Wspólnego Rynku, wprowadzonych przez WR do Platformy.
Klienci i ich Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Platformy, produktów i usług WR niezgodnie z prawem.
Klient zgadza się na ewentualną cesję przez WR (Cedenta) jakichkolwiek wierzytelności przysługujących WR wobec
Klienta z tytułu Umowy WR zawartej przez WR z Klientem na rzecz dowolnej osoby trzeciej (Cesjonariusza).
Klient zgadza się na ewentualną cesję przez WR (Cedenta) jego wszystkich praw i obowiązków z tytułu Umowy WR
zawartej przez WR z Klientem na rzecz osoby trzeciej (Cesjonariusza). W przypadku dokonania takiej cesji Stroną
Umowy WR z Klientem staje się Cesjonariusz.
W przypadku naruszenia Umowy WR przez Wspólny Rynek Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
Reklamacja Klienta powinna być doręczona Wspólnemu Rynkowi zgodnie z Regulaminem lub Polityką Prywatności.
Wspólny Rynek jest zobowiązany do odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia doręczenia
reklamacji zgodnego z Regulaminem lub w terminie określonym w Polityce Prywatności.
Odpowiedź Wspólnego Rynku na reklamację powinna być doręczona Klientowi odpowiednio zgodnie z Regulaminem
lub Polityką prywatności.
Korespondencja oraz powiadomienia od WR dla Klienta powinny być doręczane Klientowi na piśmie za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email dowolnego aktywnego Użytkownika lub na adres
korespondencyjny Klienta podany w jego Profilu lub w przypadku osoby prawnej na adres siedziby podany w rejestrze
KRS/CEIDG. Korespondencja oraz powiadomienia od Klienta dla WR powinny być doręczane WR na piśmie za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email kontakt@wspolnyrynek.pl lub na adres siedziby WR podany w
rejestrze KRS. Wyżej wspomniana korespondencja i powiadomienia będą uznane za doręczone, jeśli zostaną
dostarczone na piśmie osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub listem poleconym z pisemnym pokwitowaniem
odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wspólny Rynek nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań WR
wynikających z Umowy WR, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań WR jest spowodowane siłą
wyższą (tj. okolicznościami, na które Wspólny Rynek nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności). W
przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług może zostać zawieszone na okres równy okresowi działania siły
wyższej.
WR pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkowników, o którym mowa w Rozporządzeniu o Ochronie
Danych Osobowych. Administrator danych osobowych zarządza przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników
zgodnie z Polityką Prywatności.
Strony są zobowiązane do zachowania poufności informacji o indywidualnych warunkach współpracy Klienta i WR
oraz o Transakcjach zawartych przez Strony.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane przez jakikolwiek sąd za nieważne lub nieskuteczne,
pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
KONIEC
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