
 

 
 

 
OPIS TRANSAKCJI WALUTOWEJ TERMINOWEJ (FX FORWARD) OFEROWANEJ  

PRZEZ BANK POCZTOWY S.A.  
WRAZ Z OPISEM ZWIĄZANYCH Z NIĄ CZYNNIKÓW RYZYKA 

 

1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Transakcja walutowa terminowa (FX Forward) jest to umowa między dwiema stronami, polegająca na 
zobowiązaniu do kupna lub sprzedaży ustalonej kwoty waluty za inną walutę w określonym dniu w 
przyszłości (późniejszym niż dwa dni robocze od daty zawarcia), po ustalonym w dniu zawarcia 
transakcji terminowym kursie wymiany. 
Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji typu FX forward. Są to: 

(i) Outright forward – transakcja, w której następują fizyczne przepływy kwot w walutach w dacie 
rozliczenia transakcji, 

(ii) NDF (Non-deliverable forward) – transakcja, w której nie następują fizyczne przepływy kwot w 
walutach w dacie rozliczenia transakcji – rozliczenie następuje na podstawie różnicy pomiędzy 
kursem terminowym, a kursem referencyjnym uzgodnionym przez strony. 

W dniu zawarcia transakcji Bank ustala z Klientem: 

(i) parę walutową, 
(ii) kurs wymiany (terminowy dla transakcji FX forward), 
(iii) kwotę waluty, dla każdej ze stron transakcji, 
(iv) datę waluty (data rozliczenia transakcji), 
(v) numery rachunków do rozliczenia transakcji, 
(vi) kurs referencyjny – w przypadku transakcji NDF, 
(vii) walutę rozliczenia na bazie netto – w przypadku transakcji NDF, 
(viii) unikalny identyfikator transakcji, tzw. UTI. 

Transakcje FX Forward przyczyniają się do ograniczenia wpływu zmiany kursu walutowego na 
działalność Klienta. 
 

1.2 RYZYKO:   

Transakcje FX Forward wiążą się jednak z pewnym ryzykiem dla Klienta.  

• w przypadku, gdy Klient kupuje walutę bazową, a kurs walutowy jest niższy w dniu 
rozliczenia transakcji niż kurs terminowy w dniu zawarcia transakcji, Klient kupuje 
walutę przy zastosowaniu kursu mniej korzystnego, niż kurs rynkowy dostępny w 
dniu rozliczenia transakcji; 

• w przypadku, gdy Klient sprzedaje walutę bazową, a kurs walutowy jest wyższy w 
dniu rozliczenia transakcji niż kurs terminowy w dniu zawarcia transakcji, Klient 
sprzedaje walutę przy zastosowaniu kursu mniej korzystnego, niż kurs rynkowy 
dostępny w dniu rozliczenia transakcji; 

• przy zawieraniu transakcji, Klient musi liczyć się z potencjalnym ryzykiem 
zaciągnięcia przez Klienta zobowiązania finansowego; 

• Klient musi być świadomy ryzyka powstania spekulacyjnego charakteru transakcji w 
sytuacji niedopasowania względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej 
pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym 



 

 
 

 
zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, 
odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje 
będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji 
o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat; 

• należy wziąć również pod uwagę ryzyko związane ze zmianami w obowiązujących 
przepisach prawa mających zastosowanie do tego typu transakcji. 

 
1.3. KOSZTY OPŁAT ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM TRANSAKCJI WALUTOWYCH TERMINOWYCH  

NA WŁASNY RACHUNEK 
 
Jedynym kosztem ponoszonym przez Klienta jest marża Banku. Klient nie ponosi innych opłat i prowizji z tytułu 
zawarcia negocjowanej terminowej transakcji walutowej. Marża Banku uwzględniająca wszystkie koszty zawarta 
jest w kursie walutowym znanym Klientowi już w momencie zawierania transakcji. Ewentualne dodatkowe 
koszty mogą pojawić się w przypadku przedterminowego rozliczenia transakcji w sytuacjach wymienionych w 
odpowiednim Regulaminie lub Umowie. Kwota maksymalnej marży wskazana jest w Dokumencie zawierającym 
kluczowe informacje (KID). 

 
 


