
 

 
 
 

 

 
Cel 
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest 
to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w 
zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych 
zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami. 

Produkt 
Transakcja walutowa terminowa (FX Forward) 
Bank Pocztowy S.A., ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, www.pocztowy.pl. 
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku Pocztowego S.A. jest Komisja 
Nadzoru Finansowego, adres: ul. Plac Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa; 
www.knf.gov.pl. 
21 października 2018 roku 

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

Co to za produkt? 

Rodzaj Transakcja walutowa terminowa (FX Forward) jest instrumentem 
pochodnym będącym umową (zawieraną w ramach ogólnej umowy 
ramowej) zobowiązującą obie jej strony do przyszłego rozliczenia 
określonej kwoty wyrażonej w jednej walucie za druga kwotę wyrażoną w 
innej walucie po określonym kursie wymiany w dniu jej rozliczenia, przy 
czym kurs wymiany określany jest z góry w dniu zawarcia transakcji. 
Transakcje walutowe terminowe, w odróżnieniu od transakcji walutowych 
natychmiastowych, zawierane są standardowo na termin dłuższy niż dwa 
dni robocze od daty zawarcia transakcji. 
Instrumentem bazowym jest kurs walutowy, strony zobowiązują się 
bezwarunkowo do rozliczenia transakcji po ustalonym kursie wymiany 
niezależnie od wartości kursu referencyjnego (rynkowego) w dniu 
rozliczenia.  
Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji FX FORWARD: 
1) Outright forward – umowa, w której następują fizyczne przepływy 

kwot w walutach w dacie rozliczenia transakcji, 
2) NDF (Non-deliverable forward) – umowa, w której nie następują 

fizyczne przepływy kwot w walutach w dacie rozliczenia transakcji – 
rozliczenie następuje na podstawie różnicy pomiędzy kursem 
terminowym i referencyjnym. 

Cele Zabezpieczenie przepływów walutowych przed niekorzystnymi zmianami 
kursów walut, na podstawie których dokonywane są rozliczenia, dzięki 
czemu po zawarciu transakcji zmiana warunków rynkowych (spadek lub 
wzrost kursu walutowego) nie wpływa na zmianę warunków zawartej 
transakcji.  
Ułatwienie planowania przyszłych przepływów pieniężnych, ponieważ 
transakcja umożliwia zabezpieczenie zobowiązań bądź należności w datach, 
zgodnych z ich wymagalnością (w zakresie parametrów transakcji 
oferowanych przez Bank). 
 

http://www.pocztowy.pl/
http://www.knf.gov.pl/


 

 
 
 

 

Docelowy 
inwestor 
indywidualny 

Klient, który planuje przyszłe przepływy w walucie obcej lub ma wiedzę, iż 
takowe będzie posiadał i chce je zabezpieczyć ustalając kurs wymiany 
waluty.  
 

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? 

Wskaźnik 
ryzyka 
 

W przypadku, gdy terminowa transakcja wymiany walutowej zawierana jest 
jako zabezpieczenie otwartej pozycji, przyszłych płatności lub wpływów 
walutowych, ryzyko rynkowe jest istotnie ograniczone. Transakcje 
walutowe terminowe posiadają liniowy profil ryzyka rynkowego, co 
oznacza, że zmiany bieżącego kursu walutowego wpływają proporcjonalnie 
na wartość zawartej transakcji.  
 
Jeżeli natomiast transakcja byłaby zawarta bez celu zabezpieczającego, to 
wówczas obarczona jest ona bardzo wysokim ryzykiem rynkowym. 
 Oceniamy ten wskaźnik na poziomie 7 (najwyższym), ponieważ 
niekorzystne zmiany warunków rynkowych mogą spowodować bardzo 
duże straty dla Klienta. Klient może być również zobowiązany do 
ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia transakcji. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Więcej informacji na temat produktu uzyskają Państwo u dealera 
obsługującego tego typu transakcje.  
 

Scenariusze 
dotyczące 
wyników 

Poniższa tabela przedstawia zmiany wartości transakcji FX forward przy 
założeniu różnych scenariuszy rozwoju sytuacji. Wynik z transakcji zależy od 
zmiany kursu rynkowego. Scenariusze wyników przedstawiają szacunkowe 
wartości opracowane na podstawie danych historycznych i są tylko 
symulacją. 
 

Scenariusze dotyczące wyniku na transakcji walutowej terminowej EUR/PLN z 
nominałem 1 000 000 EUR, terminem rozliczenia 1 rok i kursem terminowym 4,3850 

 FX FORWARD - wynik finansowy 

 Kwota w EUR % w skali roku 

Scenariusz warunków skrajnych -89 172,40 -8,92% 

Scenariusz niekorzystny -69 029,45 -6,90% 

Scenariusz umiarkowany -5 971,68 -0,60% 

Scenariusz korzystny 69 029,45 6,90% 

 
 

Co się stanie, jeśli Bank nie ma możliwości wypłaty? 
Klient może ponieść stratę finansową w związku z niewykonaniem zobowiązania przez Bank. 
Powstała strata nie jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla inwestorów.  

1 2 3 4 5 6 7 

Niskie ryzyko Wysokie ryzyko 



 

 
 
 

 

Jakie są koszty? 

Koszty w 
czasie 

Nie dotyczy 

Struktura 
kosztów 

Poniższa tabela przedstawia wpływ kosztów w ujęciu rocznym 

Koszty 
jednorazowe 

Koszty wejścia Max 
6% 

Wpływ kosztów 
wliczono już w cenę. 
Jest to najwyższa 
kwota, jaką zapłacisz, 
możliwe, że zapłacisz 
mniej. 

Koszty wyjścia 0% Wpływ kosztów 
wyjścia z inwestycji po 
upływie terminu 
zapadalności 

Koszty bieżące Koszty transakcji 
portfelowych 

0% Wpływ kosztów 
kupna i sprzedaży 
przez nas inwestycji 
bazowych na 
potrzeby produktu 

Pozostałe koszty 
bieżące 

0% Wpływ kosztów, które 
ponosimy corocznie w 
związku z 
zarządzaniem Twoimi 
inwestycjami oraz 
kosztów 
przedstawionych w 
sekcji II 

Koszty dodatkowe Opłaty za wyniki 0% Wpływ opłaty za 
wyniki.  

Premie 
motywacyjne 

0% Wpływ premii 
motywacyjnych.  

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 
Czas trwania transakcji jest każdorazowo indywidualnie uzgodniony z Klientem.  

Zalecany okres utrzymywania: zgodnie z okresem, na który zawarto transakcję. 

Jak mogę złożyć skargę?  
Klient może składać skargi (reklamacje) w trybie i na zasadach opisanych w Regulaminie, jak 
również: 

• telefonicznie – pod numerem telefonu: 801 100 500 (dla telefonów 
stacjonarnych), (52) 34 99 499 lub 798 499 499  

• elektronicznie – napisz na adres informacja@pocztowy.pl lub poprzez 
formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl  

• pisemnie – wysyłając list na adres: Wydział Obsługi Reklamacji, Bank 
Pocztowy Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz. 

• osobiście – w najbliższej placówce (adresy Placówek Banku znajdują się na 
stronie internetowej www.pocztowy.pl).  

 
Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Pocztowego S.A. rozpatrywane są ze szczególną 
starannością. Maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może 



 

 
 
 

 

wynieść 30 dni kalendarzowych. Zgłaszane reklamacje rozpatrywane są przez Bank Pocztowy 
S.A. nieodpłatnie. 
 
Standardowo odpowiedź na złożoną przez Klienta reklamację zostanie wysłana w formie 
pisemnej na adres korespondencyjny. 
 
Klient ma również prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego 
przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. 
 
Dodatkowo Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku Pocztowego 
S.A. do: 

• Arbitra Bankowego - w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 złotych 

• Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego 

• Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego 

• Rzecznika Finansowego 

Inne istotne informacje 
Brak 

 


