Test doświadczenia i celów inwestycyjnych
– produkty walutowe

Test of experience and questionnaire
regarding investment objectives - currency
products

Nazwa i adres Klienta/Customer’s name and address

My, niżej podpisani, działając w imieniu Klienta,
niniejszym oświadczamy, że odpowiedzi udzielone na
przedstawione poniżej pytania dotyczące celów
inwestycyjnych oraz doświadczenia Klienta w zakresie
walutowych transakcji na instrumentach pochodnych,
są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

We, below undersigned, acting on behalf of the
Customer hereby declare that the answers given to the
below questions regarding investment objectives as
well as Customer’s experience in trading in currency
derivatives are true and in accordance with the actual
state of affairs.

Prosimy o zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi (*):

Please tick the correct answers below (*):

Cel zawierania transakcji na produktach walutowych

Purpose of concluding transactions in currency
products
Zabezpieczenie ryzyka / Commercial hedging

Spekulacja / Speculation
Długość okresu, na który zawierane są transakcje

Time horizon of concluding the deals

Taktyczne (krótki termin) / Tactical (short term)

Strategiczne (długi termin) / Strategic (long term)

Preferencje Klienta co do poziomu ryzyka (podejście do
ryzyka)

Customer’s preferences regarding risk level (attitude to
risk)

Ryzyko niskie / Low risk

Ryzyko średnie / Medium risk

* W załączeniu Bank przesyła instrukcję do wypełnienia testu. Przed
udzieleniem odpowiedzi prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Doświadczenie Klienta w okresie ostatnich 5 lat w
zawieraniu transakcji na walutowych instrumentach
pochodnych (prosimy o zaznaczenie odpowiedzi w tych
produktach w których Klient zamierza zawierać
transakcje):

Ryzyko wysokie / High risk

* In the enclosure the Bank provides the Customer with the instruction
how to fill in the test. Before completing the test, the Customer shall
acknowledge himself with the instruction.

The Customer’s experience in trading in derivatives
during the last 5 years (please tick the answers only
regarding products in which the Customer is planning to
trade):

Walutowe transakcje terminowe / FX Forward
poniżej 10 / below 10

powyżej 10 / above 10
Opcje walutowe / Currency options

poniżej 10 / below 10

powyżej 10 / above 10

Dwuwalutowy swap odsetkowy/ Cross currency swap
poniżej 10 / below 10

Miejscowość, data/Place, date

powyżej 10 / above 10

Podpis osoby upoważnionej / Authorised person’s signature

