


Wstęp
International Foreign Exchange (IFX) jest
specjalistyczną firmą konsultingową na Rynku
Walutowym.  Z oddaniem służymy klientom
korporacyjnym i indywidualnym naszą wiedzą i
doświadczeniem w przeprowadzaniu wysoce
opłacalnych transakcji walutowych. 

Poświęcamy czas na zrozumienie potrzeb klientów
korporacyjnych, jak również indywidualnych - tak,
aby współpracując z Państwem uzyskać najlepsza
strategie i zaspokoić potrzeby klientów.  Oferujemy
pomoc, gruntowną znajomość i wnikliwe
spostrzeżenia, oraz niezbędną informację
przekazaną w samą porę.

A wszystko to dlatego, aby zapewnić Państwu jak
najbardziej efektywne ekonomicznie transakcje
walutowe, bez ryzyka, skutecznie i korzystnie. 

Priorytety IFX:
• Indywidualna opieka konsultanta specjalnie

Państwu przydzielonego 
• Dokładna informacja rynkowa i analizy
• Stała oszczędność kosztów dla naszych klientów 





IFX - firma wiodąca na rynku
Indywidualna obsługa klienta IFX
Niezależnie od tego, czy jesteście Państwo
klientem korporacyjnym czy osobą fizyczną, IFX
przydziela osobistego konsultanta.  On lub ona,
będzie zawsze do Państwa dyspozycji,
poświęci Wam czas na zrozumienie
specyficznych potrzeb i priorytetów, i na nich
skoncentruje swoje wysiłki.

Ciągłość obsługi i stałość oraz pełne
zrozumienie potrzeb Państwa stawiają nas w
świetnej sytuacji aby umożliwić Państwu
minimalizację ryzyka, optymalizację pozycji,
redukcję kosztów i zaoszczędzić pieniądze,
krótkoterminowo jak również długoterminowo.

Obsługa dostosowana do potrzeb Państwa
Nasz fachowość i specjalistyczna wiedza o
Rynku Walut, w połączeniu z dogłębnym
zrozumieniem Państwa sytuacji i okoliczności
sprawiają, że możemy zalecić strategie które
dadzą Państwu najlepsze rozwiązanie i
zaspokoją potrzeby przy najmniejszych
kosztach, niedogodności i stresie. 

Optymalizacja kursu walut
Jako specjalistyczne firma konsultingowa na
Rynku Walutowym, IFX jest w stanie oferować
klientom dostęp do hurtowych kursów walut, a
tego zwykle banki nie proponują.  W
odróżnieniu od banku, nie naliczamy do kursu
żadnych dodatkowych opłat ani prowizji.

Rozliczenie elastyczne
Większość banków i organizacji walutowych
wymaga natychmiastowego rozliczenia
transakcji kasowych tzw. spot trades.  IFX,
dzięki naszym partnerom w międzynarodowej
sieci bankowej, jest w stanie oferować umowę
o rozliczeniach elastycznych, aby udogodnić
Państwu zarządzanie przepływem środków
pieniężnych. 

Szybka, dogodna dostawa
W odróżnieniu od banku, nie wymagamy
oddzielnych zleceń na przeliczenie i przelewu
środków pieniężnych.  Wszystkie przekazy
walutowe ekspediujemy za pośrednictwem
naszych partnerów w międzynarodowej sieci
bankowej.

W efekcie, IFX może dokonać przelewu
funduszy w tym samym dniu na rachunek
wyznaczonego przez Państwa banku w Europie
lub w USA



fachowość, szybka reakcja
i elastyczność



Obsługa klientów korporacyjnych
Transakcje walutowe są wymagane w licznych
przedsiębiorstwach które: 
• Importują i eksportują towary 
• Świadczą usługi za granicą 
• Prowadzą handel przygraniczny 
• Posiadają lub zarządzają zagranicznymi

aktywami i obiektami 
• Konkurują z zagranicznymi

przedsiębiorstwami 

Jeżeli biznes Państwa jest wystawiony na
wahania kursowe na rynkach walut, to wybór
odpowiedniego momentu oraz strategia
transakcji walutowych może w znacznym
stopniu wpłynąć na depozyt zabezpieczający.

IFX oferuje know-how, szybką reakcję na Rynek
oraz elastyczność - czynniki tak niezbędne do
optymalizacji pozycji Państwa, minimalizacji
ryzyka tkwiącego w kursach niestabilnych i
redukcji kosztów.

Indywidualna opieka na klientem
Klientem korporacyjnym IFX opiekuje sie
desygnowany menedżer skupiony na
konkretnym biznesie klienta, i jego priorytetach.

Taka bliska relacja pozwala nam w pełni
zrozumieć biznes Państwa i jego wymogi, jak
też umożliwia nam przewidywanie potrzeb
Państwa i zastosowanie właściwych strategii i
opcji kontraktowych tak, aby każda transakcja
walutowa była dla Państwa jak
najkorzystniejsza. 

Informacje o Rynku Walutowym
IFX, za pośrednictwem menedżera, nieustannie
monitoruje rynki walut w imieniu Państwa.
Będziemy Państwa informować o
nadchodzących wydarzeniach w gospodarce,
które mogą mieć wpływ na kursy walut.
Doradzimy Państwu o najlepszym rodzaju
transakcji, zależnie od wymogów klienta oraz,
na każdym etapie, przekażemy Państwu
informacje uzupełniające.

W rezultacie, pomożemy Państwu zarządzać
transakcjami walutowymi systematycznie i
efektywnie, również umożliwimy optymalizację
pozycji walutowej na przestrzeni czasu.

Biznes Państwa oszczędza pieniądze
Jako specjaliści w transakcjach walutowych,
oferujemy obsługę wyższej jakości, o niższych
kosztach niż oferty organizacji tradycyjnych.
We wszystkich transakcjach, skorzystacie
Państwo z dostępu do informacji lepszej jakości
i, konsekwentnie, niższego depozytu
zabezpieczającego.



bez stresu, jasno
i nieskomplikowanie



Obsługa klienta indywidualnego
Kiedy osoby prywatne nabywają lub sprzedają
aktywa za granicą, inwestują w
międzynarodowe przedsiębiorstwa lub
przeprowadzają się do nowego kraju, jest
rzeczą nieuniknioną że będą one wystawione
na działanie rynków walut i na ryzyko kursowe.
Wiele wydarzeń dyktuje wymianę walut, a
najbardziej pospolite sytuacje to:
• Tymczasowe przeniesienie do lokacji za

granicą
• Emigracja do nowego kraju 
• Zakup antyków, dzieł sztuki i najlepszych win 
• Nabycie nieruchomości za granicą 

IFX, jako eksperci i doświadczeni konsultanci
ds. Rynku Walutowego, pomogą Państwu
ograniczyć do minimum ryzyko kursowe
towarzyszące transakcjom walutowym,
osiągnąć pokój ducha i oszczędzić pieniądze. 

Indywidualna opieka na klientem
Każdym klientem indywidualnym IFX opiekuje
sie desygnowany menedżer. Menedżer
poświęci Państwu czas aby w pełni zrozumieć
Państwa potrzeby oraz obawy, i okaże
współpracę na każdym etapie procesu aby
przeprowadzić transakcję bezstresowo i
korzystnie. 

Informacje o Rynku Walutowym
Kiedy nabywacie Państwo towary i usługi za
granicą, dochodzi do tego czynnik wymiany
walut oraz wynikający z wymiany element
niepewności.

To szczególnie odnosi sie do osób
nabywających nieruchomość za granicą.
Niekorzystny ruch na Rynku Walutowym w
okresie pomiędzy datą zakupu a datą
zamknięcia transakcji może okazać się dla
Państwa kosztowny.

W imieniu Państwa będziemy monitorować
rynki, służąc Wam fachową poradą co do
najlepszych strategii i ustalenia czasu transakcji;
dołożymy starań aby Państwo mieli wszelką
informację niezbędną do zachowania pełnej
kontroli w swoich rekach.

Oszczędzamy Państwu pieniądze
Oferujemy Państwu obsługę wyższej jakości, o
niższych kosztach niż oferty tradycyjnych
instytucji - takich jak np. bank.

Nasza współpraca z Państwem jest
ukierunkowana na uzyskanie jak najlepszych
kursów, uniknięcie nieprzewidzianych strat, i
obniżenie kosztów transakcji.  Jesteśmy
specjalistami w tej dziedzinie, ale zdajemy sobie
sprawę, że nasi klienci nie posiadają
specjalistycznej wiedzy.  Dlatego też zawsze
wyjaśniamy najlepsze opcje w języku prostym,
wolnym od żargonu.



przejrzysty, łatwy do kontrolowania  
i opłacalny



Wybór odpowiedniej umowy
Jest rzeczą niemożliwą przewidzieć dokładnie
przyszłe ruchy na rynkach walutowych.  Wyniki
historyczne nie są wskaźnikiem niezawodnym
rezultatów w przyszłości.  Z tego tez powodu,
jesteśmy przekonani, ze najlepiej służymy
naszym klientom nie spekulując, lecz skupiając
naszą uwagę na rozpoznawaniu i zarządzaniu
ekspozycją na ryzyko, czyniąc to przy pierwszej
okazji. 

IRX bedzie współpracował z Państwem aby te
sprawy były możliwie jak najbardziej jasne,
łatwe od kontrolowania i opłacalne.  Zależnie
od potrzeb, maja Państwo kilka otwartych
opcji:

Spot Contract - Kontrakt bieżący, czyli kasowy
Jeżeli Państwo dysponują środkami pieniężnymi i
chcą dokonać wymiany całej kwoty lub jej części,
można zawrzeć kontrakt kasowy.  Prosimy o
kontakt telefoniczny, e-mailowy lub via faks, a my
zdobędziemy dla Państwa najlepszy na rynku
kurs waluty.  Waluta obca będzie do Państwa
dyspozycji przelewem na jakikolwiek rachunek
bankowy gdziekolwiek na świecie - w momencie
otrzymania przez IFX dostępnych środków
pieniężnych. 

Forward Contract - Kontrakt terminowy
W przypadku, gdy zagraniczne transakcje
Państwa pociągają za sobą zapłatę w terminie
późniejszym, lub szereg płatności w danym
okresie czasu, można zawrzeć kontrakt
terminowy.  Mogą Państwo ustalić kurs walutowy
na rok lub dwanaprzód, z opcją podjęcia środków
pieniężnych w każdej chwili.  Ten kontrakt usuwa
ryzyko walutowe poprzez zabezpieczenie kursu
co, na okres kontraktu, chroni klienta przed
niekorzystnymi ruchami na Rynku. 

Stop Loss Order - Zlecenie zakupu 
Jeżeli macie Państwo czas aby czekać na
korzystne ruchy na rynku, można złożyć
zlecenie zakupu.  Należy wyznaczyć kurs
docelowy a IFX będzie monitorować ruchy
na Rynku - długoterminowo, jeżeli zajdzie
taka konieczność - i wykona transakcje z
chwilą osiągnięcia pożądanego kursu.

Proponujemy tez mechanizm "siatki
asekuracyjnej", co pozwoli Państwu na
wyznaczenie niższego kursu, albo, "Zlecenie
Obronne" tzw. 'stop loss order' który
zminimalizuje straty w razie nagłego spadku
na Rynku.



zwięzłe, bogate w informację 
i wnikliwe  



Biuletyn Rynkowy IFX 
Rynek Walut jest notorycznie niestabilny i
nieprzewidywalny.  Nasi klienci potrzebują
aktualnej informacji o ruchu na Rynku i
wynikających konsekwencji, ale nie mają czasu
aby monitorować rynek 24 godziny na dobę.

Biuletyn Rynkowy IFX - bogaty w informacje i
przegląd rynkowy - komunikuje wnikliwe analizy
w formie streszczonej.  Przesyłamy ten
dokument naszym klientom codziennie rano
przez e-mail.

Biuletyn w skrócie przedstawia wiadomości o
obrotach na Rynku Walutowym w dniu
poprzednim, wraz z przeglądem rynkowym
oraz aktualnymi wiadomościami o
wydarzeniach mogących mięć wpływ na Rynek
w dniu następnym (włącznie ze wskaźnikami
kursu papierów wartościowych i sprzedaży
detalicznej).  Biuletyn podaje też analizy trendu,
wiadomości banku centralnego oraz
komunikaty państwowe i przedsiębiorstw.

Zarówno dla klientów korporacyjnych jak i
indywidualnych, Biuletyn IFX jest źródłem
niezbędnej informacji, która pomoże Państwu
podjąć decyzję o właściwej strategii i
odpowiednim momencie na wykonanie
transakcji walutowej z jak największa korzyścią.
Informacja ta pomoże Państwu podjąć decyzje
w kwestiach budżetu i prognozowania.

Szersza informacja, lub subskrypcja Biuletynu
IFX: telefon +44 (0) 20 7495 8888
lub e-mail marketreport@internationalfx.com



bezpieczny, wygodny sposób
na oszczędzanie pieniędzy
podróżując za granicą



IFX e-rachunek i MasterCard
IFX MasterCard - Karta Płatnicza Przedpłacona
jest niezwykle bezpieczna, wygodną i
opłacalną. Umożliwia dokonanie płatności
firmom zagranicznym i osobom prywatnym, jak
również pokrycie wydatków oraz zakupów
podczas podróży zagranicznych.

Daje również wszystkie korzyści MasterCard
denominowane w walutach Euro lub US Dolar
oraz znosi potrzebę prowadzenia rachunku
bankowego w banku zagranicznym.

Jak to działa?
e-rachunek jest bezpiecznym rachunkiem
online, dostępnym w Euro albo w US Dolar.

Rachunek ten pozwoli Państwu przechowywać
środki pieniężne na przelew do IFX MasterCard,
lub dokonywać regularnych płatności
dostawcom, firmom czy tez osobom
indywidualnym za granica.

Po otrzymaniu IFX MasterCard, i po
"naładowaniu" środkami pieniężnymi, możecie
Państwo używać tej karty w ten sam sposób
jak korzystacie z każdej innej MasterCard.

Taniej jak konwencjonalny rachunek
bankowy, karta debetowa lub karta
kredytowa.
Dokonując płatności w obcej walucie,
posługując się standardowa brytyjską kartą
bankową, płacicie Państwo wysoką cenę - i to
dwukrotnie - raz, z powodu opłat naliczanych
przez międzynarodowy bank, drugi raz poprzez
kurs walutowy stosowany przez ten bank.

W przypadku IFX MasterCard, nie ma opłat za
wymianę walut bo środki pieniężne są już
gotowe w odpowiedniej walucie.  Korzyść dla
Państwa jest oczywista, a to z powodu
znacznie lepszego kursu walutowego niż ten
oferowany przez bank lub emitenta karty
płatniczej - nie wspominając już o Bureau de
Change na lotnisku.

Większe bezpieczeństwo i spokój ducha
Ponieważ bezpieczniej i wygodniej jest mięć
przy sobie IFX MasterCard zamiast nosić w
podróży dużą sumę pieniędzy w gotówce oraz,
podobnie jak MasterCard, zakupy Państwa są
zabezpieczone systemami Chip i PIN. 

A co więcej, nie ma ryzyka klonowania lub
dostępu do banku i danych osobowych przez
osoby nieuprawnione.

Zabezpieczenie przed niekorzystnym
ruchem walut
Kiedy dokonujecie Państwo przelewu waluty na
IFX MasterCard, to faktycznie kurs wymiany
zostaje "zaryglowany" przy dokonywaniu
zakupów, tym samym dając zabezpieczenie
przed niekorzystnymi ruchami Rynku w
przyszłości.

Rachunkiem można zarządzać lub doładować
kartę o każdej porze, 24 godziny na dobe, 7 dni
w tygodniu, telefonicznie, SMS-em, online, a
dodatkowe fundusze będą dostępne
natychmiast.



poświęcamy czas na
zrozumienie potrzeb Państwa
i jakichkolwiek obaw



Serwis IFX
Krok 1 - Założenie rachunku operacyjnego 
Przed wydaniem dyspozycji kupna lub
sprzedaży walut dealerowi walutowemu
wymagane jest, aby Państwo założyli rachunek
przedkładając odpowiednie dokumenty
tożsamości.  Aczkolwiek, założenie rachunku
operacyjnego IFX nic nie kosztuje, i do niczego
Państwa nie zobowiązuje. 

Aby otworzyć rachunek: 
• Zapraszamy na strone

www.internationalfx.com i prosimy o
zapoznanie sie z Regulaminem

• Wypełnij i podpisz odpowiedni formularz
wniosku 

• Skontaktuj sie z członkiem zespołu ds.
klientów w lokalnej placówce, i przedstaw
wymagane dokumenty  

Krok 2 - rozmowa z konsultantem 
IFX o swoich potrzebach dostarczy informacji o
tendencjach rynkowych i ich interpretacji, oraz
o prognozowaniu rynkowym.

Wyłonią sie też sugestie strategii najlepiej
dopasowanych do Państwa szczególnych
potrzeb walutowych.

Strategia jaką konsultant zasugeruje będzie
uwarunkowana sytuacją, wymogami, celami i
planami Państwa - jak również obowiązującymi
terminami.  Może to obejmować uzyskanie
kursu docelowego lub, zwyczajnie, wymianę
funduszy po bieżącym kursie rynkowym.

Krok 3 - Transakcje walutowe  
W momencie otrzymanie przez IFX ustnej
dyspozycji Państwa upoważniającej nas do
zakupu waluty obcej, albo, jeżeli został
osiągnięty kurs docelowy, otrzymacie Państwo
notę umowy.  Na niej podane będą szczegóły
uzgodnionego kursy wymiany, kwota
zakupionej waluty obcej i również instrukcja
rozliczenia się z umowy.  IFX nie przyjmuje
płatności w formie gotówki lub od osób
trzecich.  Nota umowy również zawiera prośbę
aby Państwo podali zlecenia płatnicze do
realizacji dalszego przelewu.

Prószę być świadomym faktu, że zlecenie
ustne Państwa zakupu waluty obcej jest
prawnie wiążącą umową pomiędzy Państwem
a IFX.  Dla Państwa ochrony, wszystkie
rozmowy telefoniczne są nagrywane cyfrowo.



wygodnie, łatwo, 
i za ułamek standardowych
kosztów



IFX Plan Regularnych Płatności 
Jeżeli zachodzi potrzeba realizacji regularnych
płatności zagranicznych, IFX oferuje Państwu
Plan (IFX Regular Payment Plan RPP) eliminujący
stres oraz trud organizacji regularnych
przelewów walutowych, i przy tym oszczędzicie
Państwo pieniądze.  Usługa ta będzie przydatna
klientom, którzy musza dokonywać przelewów
pensji i emerytury na rachunki bankowe za
granica, lub realizują regularne przelewy
gotówkowe, aby spłacają hipotekę lub dokonają
wkładu na inwestycje.

Dlaczego korzystać z usług IFX RPP?
• Nie zapłacą Państwo żadnych opłat ani

prowizji na kursie wymiany walutowej
• Skorzystacie Państwo z komercyjnego kursu

rynkowego
• Płatności są automatyczne, redukując

administrację i eliminując konieczność
miesięcznych transakcji

Jak to działa?
W swoim banku należy wydać dyspozycję stałego 
zlecenia płatniczego na rachunek IFX.  Po otrzymaniu 
pokwitowania, my zakupimy obcą walutę po komercyjnym 
kursie rynkowym i wpłacimy przelewem kwotę na wyznaczony 
przez Państwa rachunek w banku zagranicznym.

Przykład (analiza kosztów i korzyści)
Europejski kredyt hipoteczny na 15 lat
€1,400.00 splata miesięczna
(zazwyczaj, bank brytyjski pobiera opłatę około £30.00 za przelew zagraniczny)

Bank IFX
Koszta transakcji £30.00 £10.00
Kurs walutowy €1,400.00 w 1,11 €1,400.00 w 1,18

(£1,261.26 miesięcznie) (£1,186.44 miesięcznie)

Oszczędności £74.82 miesięcznie
£897.84 rocznie
£13,467.60 w okresie spłat



Oto dowody uznania naszych
klientów
“Wiemy z doświadczenia, że IFX ma
przewagę nad konkurencją wśród firm
świadczących usługi na Rynku Walut.  IFX
jest pro aktywny w dostarczaniu informacji
rynkowych i w sugestiach rozwiązań
ekspozycji naszej firmy na Rynek
Walutowy."  Reagowali bardzo szybko, gdy
taka zaszła potrzeba, i przeprowadzili
transakcje sprawnie i bez zawracania głowy.
Nie waham sie zarekomendować IFX jako
firmę świadczącą usługi na Rynku Walut.” 
Dyrektor ds. Finansowych, Oil & Gas Company

“Kiedy kupiliśmy nasz nowy dom we Francji,
to skorzystaliśmy z usług International
Foreign Exchange celem przelewu środków
pieniężnych.  Dobrze nam doradzili, a
obsługa była efektywna, szybka, oszczędzili
nam na transakcjach kilka tysięcy funtów, i
w dalszym ciągu korzystamy z usług IFX
realizując regularne, mniejsze przelewy” 
Mr & Mrs York, Dorset

“IFX oferuje prostą, nieskomplikowana
strukturę na stadium początkowym, wspartą
następnie bardzo profesjonalną obsługą na
Rynku Walut, oraz służy dobrą poradą
rynkową.” 
Dyrektor Naczelny, Travel Company

“Byłem zachwycony sposobem w jaki
International Foreign Exchange pokierowało
moją transakcją.  Otrzymałem świetny kurs
walutowy, fundusze nadeszły przed czasem,
a mój konsultant sprawił, że wszystko
zostało doskonale załatwione.  Jest to duży
kontrast w porównaniu z doświadczeniem z
moim bankiem, i w niedalekiej przyszłości
będę korzystał ponownie z doskonałych
usług IFX.” 
Mr Nicholls, Sydney

“Krotka notatka wyrażająca moja pochwałę,
uznanie i wdzięczność za trudne zadanie w
delikatnej sprawie, załatwionej z
wrażliwością, i uwieńczonej sukcesem...
wszyscy z którymi prowadziłam rozmowy
telefoniczne byli pełni troski, niezawodni i
pomocni.  Z cala pewnością będę dalej
korzystać z usług IFX i polecę tę firmę
innym osobom” 
Mrs Vaughan-Lee, Gloucestershire

“Od partnera na Rynku Walut wymagamy
trzech rzeczy: wysoce konkurencyjny kurs
wymiany, obsługą pro aktywna i szybka
reakcja i - zaleta trzecia - doradztwo godne
zaufania i oparte na rzetelnej informacji.
Wszystkim tym wymogom firma IFX
sprostała i czyni to systematycznie, często
przechodząc nasze oczekiwania.” 
Dyrektor ds. Finansowych, Seafood Importer



nie rzucamy 
słów na wiatr



Zgodność 
Firma IFX jest zobowiązana do prowadzenia
swojej działalności z uczciwością i rzetelnością
na jak najwyższym poziomie, oraz wspierania
wysiłków na arenie międzynarodowej w
zwalczaniu prania brudnych pieniędzy. 

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania
polityki dobrej zgodności, ściśle dostosowując
się do tej zgodności i regulaminów dotyczących
raportów w każdej jurysdykcji gdzie jesteśmy
aktywni, chroniąc naszą firmę i jej klientów.

Szersza informacja dostępna jest na stronie:
www.internationalfx.com.  Konkretne
zapytania proszę kierować na adres:
info@internationalfx.com



International Foreign Exchange
52 Brook Street, Mayfair
London W1K 5DS
Tel +44 (0) 20 7495 8888
Fax +44 (0) 20 7495 8890
www.internationalfx.com


