
NAJLEPSZY
CZAS NA ZAWARCIE
TRANSAKCJI
FORWARD
Z NAMI UNIKNIESZ RYZYKA ZWIĄZANEGO 
ZE ZMIANAMI KURSÓW WALUT

CO TO JEST FORWARD?
Forward walutowy (FWD) to instrument płatniczy oparty na kupnie lub sprzedaży waluty po wcześniej 
ustalonym kursie wymiany w określonym z góry terminie. Jest związany z rozliczaniem płatności za 
eksport lub import towarów lub za usługi świadczone w przyszłości.

KORZYŚCIĄ FWD JEST TO, ŻE WIESZ DOKŁADNIE Z JAKIM KURSEM 
WALUTOWYM NASTĄPI WYMIANA PODCZAS ROZLICZANIA TRANSAKCJI.

0 1 dzień 2 dni 4 dni 5 dni 1 tydzień 1 miesiąc 6 miesięcy

Transakcje SPOT są zawierane 
z rozliczeniem od 1 do 5 dni.

FWD to transakcja, która zostanie rozliczona w ciągu 1 tygodnia do 6 miesięcy 
po zawarciu umowy.
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KIEDY UŻYJESZ PROSTREAM® FWD?
Forward jest idealnym środkiem, jeśli wiesz, 
że w przyszłości będziesz potrzebować wy-
miany waluty i chcesz ją zabezpieczyć:

 • Wiesz o inkaso faktur i chcesz dokładnie 
wiedzieć, ile za to otrzymasz.

 • Czekają Cię płatności za towary 
lub usługi i chcesz mieć pewność, 
że ich nie oszacujesz błędnie.

ROZWÓJ PATY WALUTOWEJ PLN/EUR
W okresie od 01/2021 do 12/2021 na rynku występowały 
duże wahania kursów walut.

 • Brak opłat związanych z zawarciem  
i rozliczeniem transakcji terminowej.

 • Bezkonkurencyjna cena.
 • Szybkość zatwierdzania i przetwarzania 

bezgotókowych transakcji terminowych.
 • Podczas kalkulacji wiesz, jak dokładnie 

wycenić swoje towary lub usługi.
 • Wiesz dokładnie, ile płacisz lub 

pobierasz za usługi/towary.
 • Brak niepewności związanej 

z wahaniami kursów walut.
 • Efektywnie zaplanujesz swoje 

przepływy pieniężne.
 • Oszczędź czas – nie musisz śledzić 

rynku, zmian kursów walutowych  
i martwić się o straty kursowe.

KORZYŚCI

RYZYKO

 • Zawierając kontrakt tracisz możliwość uczest-
niczenia w ewentualnym korzystnym ruchu 
kursu zabezpieczonej waluty, który nie jest 
z góry znany w momencie zawierania bezgo-
tówkowej transakcji terminowej.
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WARUNKI ZAWARCIA  
PROSTREAM® FORWARD
 • Forward to instrument płatniczy, który służy klientowi 

do zabezpieczenia kwoty dochodu/wydatków zwią-
zanych z wymianą walut podczas eksportu/importu 
towarów lub usług.

 • Korzystając z tego produktu, środki są fizycznie rozli-
czane między rachunkiem SAB Finance a.s. a rachun-
kami klienta (lub na rachunek strony trzeciej na 
podstawie polecenia przelewu).

 • Jest to forward walutowy z rozliczeniem tzw. delivery, 
czyli wolumenów nominalnych, gdzie w dniu zapadal-
ności rozliczenia dwie kwoty w dwóch walutach rozli-
czane są po z góry ustalonym kursie na podstawie 
dokumentów związanych z eksportem lub importem 
towarów/usług.

CO JEŚLI KURS ZNACZĄCO RÓŻNI SIĘ 
OD TEGO, JAKI MAM UZGODNIONY?
Biorąc pod uwagę zwykłą długość transakcji FWD, jest bardzo 
prawdopodobne, że kurs wymiany w momencie rozliczenia 
transakcji będzie inny niż uzgodniony. Obecny kurs rynkowy 
może być korzystniejszy lub mniej korzystny. Klient jednak 
z góry wylicza ustaloną wartość, więc dla niego wysokość 
kursu walut nie jest stratą w przepływach pieniężnych, 
a jedynie kosztem alternatywnym.
Pewnym zabezpieczeniem przed takim przypadkiem jest 
procedura, w której klient nie zabezpiecza całego wolumenu 
swoich potrzeb walutowych, a tylko część (np. 75–80%). W 
przypadku gdy kurs waluty zmieniłby się na Twoją korzyść, 
uzyskasz dodatkowe przychody. Jeśli jednak kurs zmieniłby 
się na Twoją niekorzyść, ewentualna strata będzie niższa.

JAK ZAWRZEĆ TRANSAKCJĘ 
FORWARD?
1. UZGODNIENIE UMOWY RAMOWEJ
 z Dyrektorem Regionalnym (ewentualnie jej 

aktualizacja).
 • Dokumentacja: SAB Finance a.s. może 

zażądać ostatecznych sprawozdań finan-
sowych za ostatnie 2 lata obrotowe, włącz-
nie z załącznikami. Ponadto bieżący rachu-
nek zysków i strat oraz bilans nie starszy 
niż 3 miesiące w całości, analiza bieżących 
zobowiązań i należności handlowych.

 • Inne dokumenty: Faktury (wystawione, 
otrzymane), zamówienia, umowy zakupu, 
umowy o dzieło, umowy ramowe lub inne 
dokumenty, na podstawie których można 
zidentyfikować towary lub usługi bezpo-
średnio związane z importem/eksportem 
danego podmiotu.

2. ZATWIERDZENIE LIMITU FWD
 lub złożenie zabezpieczenia z wolumenu 

FWD (tzw. zabezpieczenie) z terminem zapa-
dalności do 3 dni od zawarcia transakcji 
forward.

3. ZAWARCIE TRANSAKCJI
 z osobistym specjalistą ds. dealingu o doko-

nanie wymiany walut na dany dzień.
4. SPECJALISTA DS. DEALINGU SKONTAK-

TUJE SIĘ Z TOBĄ
 przed uzgodnionym terminem rozliczenia 

transakcji. 
5. FIZYCZNE ROZLICZENIE TRANSAKCJI
 po uzgodnionym kursie walutowym na rachu-

nek SAB Finance a.s. i późniejsze rozliczenie 
płatności/inkaso zgodnie z dyspozycją klienta.



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią prawnie wiążącej opinii ani oferty zawarcia umowy, obietnicy zawarcia umowy, 
przetargu na najkorzystniejszą ofertę, zamówienia publicznego lub innych działań prawnych. Jednocześnie SAB Finance a.s. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie 
lub pośrednie straty lub szkody, jakie klient może ponieść w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie. W przypadku, gdy SAB Finance a.s. zostanie w przyszłości 
pociągnięty do odpowiedzialności za podanie niepełnych lub nieprawidłowych informacji lub szkodliwej porady, klient zrzeka się prawa do odszkodowania. Podane w tym materiale przykłady 
handlowe mają charakter poglądowy, każda transakcja jest negocjowana na indywidualnych warunkach, które mogą różnić się od podanego przykładu. Nie przysługuje prawo do zapewniania 
i egzekwowania warunków transakcji określonych w tym materiale. 
*Na podstawie badań przeprowadzonych przez MARKET VISION s.r.o., marzec 2018 r. 

DLACZEGO PROSTREAM® I SAB FINANCE?
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