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Introduction
TeleTRADE-DJ

Wstęp

International

Ltd

TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd (dalej

(hereinafter called “Company”) is an Investment

“Firma”) jest firmą inwestycyjną regulowaną

Firm regulated by the Cyprus Securities and

przez

Exchange Commission with license №158/11.

Wartościowych i Giełd (nr licencji 158/11). Ta

This notice is provided to all prospective clients in

informacja

accordance with Markets in Financial Instruments

potencjalnym klientom zgodnie z dyrektywą UE w

Directive (MiFID) of the European Union and

sprawie

Investment Services and Regulated Markets Law

(Markets in Financial Instruments Directive/MiFD)

of 2007 of Cyprus (Law 144(I)/2007).

oraz

All prospective Clients should read carefully the

Inwestycyjnych

following

risk

document.

warnings

However

it

Consulting

contained
is

noted

Cypryjską

Komisję

dostarczana

Rynków

ds.
jest

wszystkim

Instrumentów

ustawą

cypryjską
i

Papierów

Finansowych
o

Rynkach

Usługach

Regulowanych

in

this

(Investment Services and Regulated Markets) z

that

this

2007 roku (Law 144(I)/2007).

document cannot and does not disclose or

Wszyscy potencjalni Klienci powinni uważnie

explain all of the risks and other significant

przeczytać ostrzeżenie przed ryzykiem zawarte w

aspects

involved

in

Financial

niniejszym

derivative

financial

zauważyć, że dokument ten nie zawiera i nie

instruments such as CFDs). The notice was

wyjaśnia wszystkich rodzajów ryzyka i innych

designed to explain in general terms the nature

znaczących aspektów powiązanych z obrotem

of the risks involved when dealing in Financial

Instrumentami Finansowymi (z uwzględnieniem

Instruments on a fair and non-misleading basis.

instrumentów

The Client should not engage in any investment

Ostrzeżenie to zostało utworzone, aby wyjaśnić

directly or indirectly in Financial Instruments

ogólną naturę ryzyka powiązanego z uczciwym

unless he knows and understands the risks

posługiwaniem się Instrumentami Finansowymi.

involved

Klient nie powinien angażować się w żadną

Instruments

for

in

dealing

(including

each

one

of

the

Financial

dokumencie.

Jednakże

pochodnych

takich

jak

inwestycję

Client with any investment advice relating to

bezpośrednio Instrumenty Finansowe, dopóki nie

investments

in

zrozumie, jakim ryzykiem obarczony jest każdy z

investments or in Financial Instruments or make

tych instrumentów. Firma nie zapewnia Klientom

investment recommendations of any kind. So,

porad inwestycyjnych w przypadku inwestycji lub

prior to applying for a trading account with the

potencjalnych

Company, or making an order the Client should

Instrumentów Finansowych, a także nie wystawia

consider carefully whether investing in a specific

żadnych rekomendacji z nimi związanych. Zatem,

Financial Instrument is suitable for him in the

przed założeniem konta w Firmie, lub złożeniu

light of his circumstances and financial resources.

zamówienia Klient powinien uważnie rozważyć,

possible

transactions
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transakcji

pośrednio

CFD).

Instruments. The Company will not provide the
or

wykorzystującą

należy

inwestycyjnych

lub

czy
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If the Client does not understand the risks

czy

involved he should seek advice and consultation

Finansowy jest dla niego odpowiednie, biorąc

from an independent financial advisor. If the

pod uwagę okoliczności i możliwości finansowe.

Client still does not understand the risks involved

Jeśli Klient nie rozumie ryzyka powiązanego z

in trading in any Financial Instruments, he should

inwestowaniem powinien poszukać porady i

not

skonsultować

be

involved

in

trading

under

any

inwestowanie

w

się

określony

z

Instrument

niezależnym

doradcą

circumstances.

finansowym. Jeśli mimo to Klient nadal nie

The Client should acknowledge that he runs a

rozumie ryzyka, nie powinien w żadnym wypadku

great risk of incurring losses and damages as a

angażować się w ten typ działalności.

result of the purchase and/or sale of any

Klient powinien zdawać sobie sprawę, iż ponosi

Financial Instrument and accepts that he is

duże ryzyko utraty kapitału w następstwie kupna

willing to undertake this risk.

i/lub

sprzedaży

Finansowego.

każdego

Mając

tą

Instrumentu

świadomość,

może

dobrowolnie podjąć takie ryzyko.

Risk acknowledgement

Uznanie Ryzyka

Technical Risk

Ryzyko Techniczne

The Client shall be responsible for the risks of

Klient powinien wziąć odpowiedzialność za ryzyko

financial

straty finansowej spowodowanej problemami z

losses

caused

by

the

failure

of

information, communication, electronic and other

systemami

informacyjnymi,

systems. The result of any system failure may be

elektronicznymi

that his order is either not executed according to

jakiejkolwiek

his instructions or it is not executed at all. The

sytuacja, w której zamówienie nie zostanie

Company does not accept any liability in the case

zrealizowane zgodnie z instrukcjami Klienta, lub

of such a failure.

nie zostanie w ogóle zrealizowane. Firma nie

lub

usterki

komunikacyjnymi,

innymi.
systemowej

Rezultatem
może

być

ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
While trading via the Client Terminal the Client

wystąpienia tego typu awarii.

shall be responsible for the risks of financial

Podczas handlu przez Terminal Klienta Klient

losses caused by:

powinien wziąć odpowiedzialność za poniesienie
straty finansowej spowodowanej przez:



Client's

or

Company's

hardware

or

software failure, malfunction or misuse;



usterkę,
lub

niepoprawne

niepoprawne

funkcjonowanie

używanie

sprzętu

informatycznego lub programów Klienta
lub Firmy;
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poor Internet connection either on the



słabe połączenie internetowe po stronie

side of the Client or the Company or

Klienta, Firmy lub obydwu, przerwy w

both, or interruptions or transmission

dostawie

blackouts or public electricity network

usterki

failures or hacker attacks, overload of

przeciążenia łączy;

Internetu,
sieciowe,

elektryczności,

ataki

hakerów

czy

connection;


the

wrong

settings

in

the

Client



błędne ustawienia Terminalu Klienta



opóźnienia w aktualizacjach Terminalu

Terminal;


delayed Client Terminal updates;

Klienta


the Client disregarding the applicable



Nieprzestrzeganie przez Klienta zasad

rules described in the Client Terminal

opisanych w instrukcji obsługi Terminalu

user

Klienta i na stronie Firmy.

guide

and

in

the

Company’s

website.
The Client acknowledges that at times

of

Klient powinien być świadomy, iż w przypadku

excessive deal flow the Client may have some

natłoku

transakcji,

może

on

difficulties to be connected over the telephone

pewnych trudności w telefonicznym połączeniu

with a Dealer, especially in a Fast Market (for

się z Dealerem, szczególnie na Rynku o dużej

example, when key macroeconomic indicators

zmienności (Fast Market) (np. w momencie

are released).

opublikowania

wskaźników

doświadczyć

makroekono-

micznych).

Abnormal market conditions

Nadzwyczajne warunki rynkowe

The Client acknowledges that under Abnormal

Klient

Market Conditions the period during which the

Nadzwyczajnych Warunkach Rynkowych czas

Instructions and Requests are executed may be

realizacji

extended.

wydłużeniu.

The Client acknowledges that under certain

Klient przyjmuje do wiadomości, że w obliczu

market

pewnych

conditions

it

may

be

difficult

or

przyjmuje

do

Instrukcji

warunków

i

wiadomości,
Zleceń

rynkowych

że

może

w
ulec

realizacja

impossible to execute an order.

zamówienia może być utrudniona lub niemożliwa.

Trading platform

Platforma Handlowa

The Client acknowledges that the only reliable

Klient przyjmuje do wiadomości, iż jedynym

source of Quotes Flow information is that of the

rzetelnym źródłem informacji o notowaniach jest
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real/live Server’s Quotes Base. Quotes Base in

Baza Notowań na serwerze TeleTRADE. Baza

the Client Terminal is not a reliable source of

Notowań w Terminalu Klienta nie jest rzetelnym

Quotes Flow information because the connection

źródłem informacji o notowaniach, ponieważ

between the Client Terminal and the Server may

połączenie

między

be disrupted at some point and some of the

Serwerem

może

Quotes simply may not reach the Client Terminal.

uszkodzone i niektóre notowania mogą nie

The Client acknowledges that when the Client

dotrzeć do Terminala Klienta.

closes

Klient przyjmuje do wiadomości, że w momencie

the

order

placing/modifying/deleting

Terminalem
zostać

okna

w

składania/

Klienta
danej

a

chwili

window or the position opening/closing window,

zamykania

modyfikowania/

the Instruction or Request, which has been sent

usuwania

to the Server, shall not be cancelled.

otwierania/zamykania

In case t he Client has not received the result of

Zlecenie, które zostały właśnie na Serwer nie

the execution of the previously sent Instruction

powinny zostać skasowane.

but decides to repeat the Instruction, the Client

W

shall accept the risk of making two Transactions

potwierdzenia wykonania

instead of one.

Instrukcji, a mimo to zdecyduje się ją powtórzyć,

The Client acknowledges that if the Pending

powinien liczyć się z ryzykiem dokonania dwóch

Order has already been executed but the Client

transakcji zamiast jednej.

sends the Instruction to modify its level and the

Klient

levels of If-Done Orders at the same time, the

Oczekujące Zlecenie zostało właśnie wykonane,

only Instruction, which will be executed, is the

ale Klient wysyła Instrukcję, aby zmodyfikować

Instruction to modify Stop Loss and/or Take

jego poziom i poziomy Zleceń “If-Done” w tym

Profit levels on the position opened when the

samym czasie, jedyna Instrukcja, która zostanie

Pending Order triggered.

wykonana,

zamówienia

przypadku,

pozycji,

kiedy

przyjmuje

to

do

lub

okna

Instrukcja

klient

nie

lub

otrzymał

uprzednio wysłanej

wiadomości,

Instrukcja

że

jeśli

zmodyfikowania

poziomów Stop Loss i/lub Take Profit na pozycji
otwartej w chwili pojawienia się Oczekującego
Zlecenia.

Interpretative Risk

Ryzyko Interpretacyjne

The Client must acknowledge that information on

Klient musi wiedzieć, iż informacja na temat

the

poprzednich

previous

performance

of

a

Financial

wyników

danego

Instrumentu

Instrument does not guarantee its current and/or

Finansowego nie gwarantuje aktualnych lub

future performance.

przyszłych wyników.

The usage of historical data does not constitute a

Używanie

binding or safe forecast as to the corresponding

wiążącej lub bezpiecznej prognozy dotyczącej

future performance of the Financial Instruments

przyszłych wyników Instrumentu Finansowego,
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danych

historycznych

nie

stanowi
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to which they said information refers.

do którego się odnoszą.

Communication

Komunikacja

The Client shall accept the risk of any financial

Klient powinien zaakceptować ryzyko poniesienia

losses caused by the fact that the Client has

straty finansowej spowodowanej faktem, iż nie

received with delay or has not received at all any

otrzymał

notice from the Company.

zawiadomienie z Firmy.

The Client acknowledges that the unencrypted

Klient przyjmuje do wiadomości, iż niekodowana

information

informacja transmitowana e-mailem nie jest

transmitted

by

e-mail

is

not

lub

otrzymał

z

opóźnieniem

protected from any unauthorized access.

chroniona przed nieautoryzowanym dostępem.

The Client is fully responsible for the risks in

Klient jest w pełni odpowiedzialny za ryzyko w

respect of undelivered Trading Platform internal

odniesieniu

mail messages sent to the Client by the

wiadomość z Platformy Handlowej wysłaną do

Company.

Klienta przez Firmę.

The Client is wholly responsible for the privacy of

Klient

the information received from the Company and

prywatność informacji otrzymywanych of Firmy i

accepts the risk of any financial losses caused by

akceptuje

the unauthorized access of the third party to the

spowodowanych

Client’s Trading Account.

osoby trzeciej do Handlowego Konta Klienta.

The Company has no responsibility if authorized

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w

third

przypadku, gdy upoważniona osoba trzecia ma

persons

including

have

electronic

access

to

information,

addresses,

electronic

do

jest

dostęp

niedostarczoną

całkowicie
ryzyko

do

odpowiedzialny
strat

za

finansowych

nieupoważnionym

informacji

wewnętrzną

takich

dostępem

jak:

adres

communication and personal data, access data

elektroniczny, wiadomości, danych osobowych

when the above are transmitted between the

lub

Company or any other party, using the internet

przekazywane pomiędzy Firmą lub jakąkolwiek

or

inną stroną, przy użyciu Internetu lub innego

other

network

communication

facilities,

telephone, or any other electronic means.

dostępowych,

jeśli

powyższe

są

sieciowego narzędzia komunikacyjnego, telefonu
etc.

Force Majeure Event

Siła Wyższa

In case of a Force Majeure Event the Client shall

W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Klient

accept the risk of financial losses.

powinien

pogodzić

się

z

ryzykiem

straty

finansowej.
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No Representation, No Warranty

Zrzeczenie się Odpowiedzialności

The Company uses reasonable efforts to obtain

Firma dokłada uzasadnionych starań w celu

information

nabywania informacji z rzetelnych źródeł, jednak

from

reliable

sources,

but

the

materials on the Company website is provided

materiały,

"as is" without warranty of any kind. The

internetowej

Company

gwarancji

makes

no

representation

(either

które

znajdują

Firmy

są

żadnego

stronie

zamieszczane

rodzaju.
sposób

Firma

bez

udziela

poręczenia

and opinions expressed on the Company website

implikując), że informacje, analizy czy opinie

or otherwise is accurate, complete or up to date.

wyrażone

Information contained on the Company website

kompletne i aktualne.

is checked and updated by the Company on a

Informacje zawarte na stronie internetowej Firmy

regular basis. This notwithstanding, data and

są regularnie sprawdzane i aktualizowane przez

information provided may become subject to

Firmę. Niemniej jednak zamieszczane dane i

changes while posted on the Company website.

informacje

Therefore, Company does not assume any

publikacji na stronie Firmy. Zatem Firma nie może

liability towards nor gives any guarantee to any

wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności ani

subscriber, client, partner, supplier, counterparty

udzielić

or third party for the timeliness, accuracy and

subskrybenta,

completeness of the information provided herein

kontrahenta

or on other websites that may be accessed

aktualność, dokładność, kompletność informacji

through hyperlinks. The Company reserves the

zamieszczonej na

right to change or amend the information

stronach

provided at any time and without prior notice.

pośrednictwem aktywnych odnośników. Firma

na

w

na

express or implied) that the information, analysis

zastrzega

(ani

się

stronie

mogą

żadnej

Firmy

ulec

są

ani

osobę

stronie

dostępnych

żadnego

prawo

dostawcę,

trzecią

Firmy

ze

podczas

za

partnera,

inną

lub

strony
do

ani

precyzyjne,

zmianom

gwarancji

klienta,

sobie

bezpośredni

za
innych

Firmy

zmieniania

za
lub

poprawiania informacji zamieszczanych na stronie
w

dowolnym

czasie

bez

uprzedniego

powiadomienia.

Risk Warning Notice for Foreign

Ostrzeżenie o ryzyku na Rynkach

Exchange and Derivative Products Walutowych i Instrumentów
Pochodnych
This notice cannot disclose all the risks and other

Zawiadomienie

significant aspects of foreign exchange and

wszystkich rodzajów ryzyka ani innych istotnych
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nie

może

ujawniać
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derivative products such as futures, options, and

aspektów

Contracts for Differences. You should not deal in

pochodnych takich jak kontrakty terminowe,

these products unless you understand their

opcje czy Kontrakty Różnicy Kursowej. Nie zaleca

nature and the extent of your exposure to risk.

się obrotu tymi produktami, dopóki nie zrozumie

You should also be satisfied that the product is

się ich natury i zakresu ryzyka, jakie ze sobą

suitable for you in the light of your circumstances

niosą.

and financial position.

produktami powinna mieć przekonanie, iż są dla

Although Forex and derivative instruments can

niej

be utilised for the management of investment

warunków i jej sytuacji finansowej.

risk, some of these products are unsuitable for

Chociaż Forex i instrumenty pochodne mogą być

many investors. You should not engage in any

używane

dealings

derivative

inwestycyjnym, niektóre z tych produktów są

products unless you know and understand the

niewłaściwe dla wielu inwestorów. Nie powinno

risks involved in them and that you may lose

się angażować bezpośrednio lub pośrednio w

entirely all of your money. Different instruments

produkty pochodne dopóki nie pozna się i nie

involve different levels of exposure to risk and in

rozumie

deciding whether to trade in such instruments

obejmującego nawet utratę wszystkich pieniędzy.

you should be aware of the following points:

Odmienne

directly

or

indirectly

in

rynków

Osoba

walutowych

posługująca

odpowiednie

w

do

podobnymi
zaistniałych

zarządzania

z

instrumenty
ekspozycji

podejmowaniu

produktów

się

świetle

powiązanego

stopień

i

ryzykiem

nimi

oznaczają
na

decyzji,

ryzyka
odmienny

ryzyko
czy

i

przy

obracać

tymi

instrumentami, powinno się być świadomym
poniższych kwestii:
Effect of Leverage

Efekt Dźwigni

Under Margin Trading conditions even small

W

market movements may have great impact on

wykorzystujących

the Client’s Trading Account. It is important to

niewielkie wachnięcia rynku mogą mieć wielki

note that all accounts trade under the effect of

wpływ na Rachunek Handlowy Klienta. Jest

Leverage.

zatem ważne zauważyć, że na wszystkie konta

The Client must consider that if the market

działa efekt dźwigni.

moves against the Client, the Client may sustain

Klient musi rozważyć, iż w sytuacji, kiedy rynek

a total loss greater than the funds deposited. The

działa

Client is responsible for all the risks, financial

doświadczyć całkowitej straty przekraczającej

resources the Client uses and for the chosen

zainwestowane

trading strategy.

odpowiedzialność za ryzyko, środki finansowe,

It is highly recommended to place Stop Loss to

których

limit potential losses, and Take Profit to collect

handlową.
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warunkach

dokonywania
technikę

przeciwko

używa

dźwigni

Klientowi,
fundusze.

oraz

za

transakcji

Klient
Klient

wybraną

nawet

może
ponosi
strategię
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profits, when it is not possible for the Client to

Zaleca się ustawianie opcji Stop Loss, aby

manage the Client’s Open Positions.

ograniczyć potencjalne straty oraz opcji Take

The Client shall be responsible for all financial

Profit, aby zebrać profity, jeśli nie jest możliwe,

losses caused by the opening of the position

aby klient zarządzał Otwartymi Pozycjami.

using temporary excess Free Margin on the

Klient odpowiada za wszelkie straty finansowe

Trading Account gained as a result of a profitable

spowodowane otwarciem pozycji przy użyciu

position (cancelled by the Company afterwards)

chwilowego Free Margin na rachunku handlowym

opened at an Error Quote (Spike) or at a Quote

powstałego

received as a result of a Manifest Error.

(anulowanych przez Firmę) otwartych w wyniku
błędnych

w

wyniku

notowań

zyskownych

(Spike)

lub

pozycji
notowań

otrzymanych w wyniku innych błędów.
High volatile instruments

Instrumenty o wysokiej zmienności

Some Instruments trade within wide intraday

Niektóre instrumenty działają na wykorzystaniu

ranges with volatile price movements. Therefore,

dużych wahań dziennych i tymczasowych zmian

the Client must carefully consider that there is a

cenowych. Zatem Klient musi dokładnie rozważyć

high risk of losses as well as profits. The price of

wysokie ryzyko straty jak również i możliwość

Derivative financial instruments is derived from

dużego zysku. Cena Pochodnych Instrumentów

the price of the underlying asset in which the

Finansowych

instruments refer to (for example currency,

aktywów, do których instrument się odnosi

stock, metals, indices etc). Derivative financial

(waluty,

instruments and related markets can be highly

Instrumenty pochodne i ich rynki potrafią być

volatile. The prices of instruments and the

bardzo

underlying asset may fluctuate rapidly and over

aktywów bazowych mogą gwałtownie fluktuować

wide ranges and may reflect unforeseeable

na

events or changes in conditions, none of which

nieprzewidywalnymi zdarzeniami, czy zmianami

can be controlled by the Client or the Company.

warunków, które nie dają się kontrolować ani

Under certain market conditions it may be

przez

impossible for a Client’s order to be executed at

okolicznościach rynkowych wykonanie polecenia

declared price leading to losses. The prices of

Klienta po zdeklarowanej cenie poprowadzi do

instruments and the underlying asset will be

straty.

influenced by, amongst other things, changing

aktywów mogą zależeć, pośród innych rzeczy, od

supply and demand relationships, governmental,

zmieniających się relacji między popytem a

agricultural, commercial and trade programs and

podażą, rządowymi, rolniczymi, komercyjnymi i

policies, national and international political and

handlowymi programami i polityką, wydarzeniami

economic events and the prevailing psychological

na

characteristics of the relevant market place.

politycznej,
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wypływa

obligacji,
zmienne.

Ceny

krajowej

ceny

metali,
Ceny

dużej

Klienta

z

skali

ani

indeksów

instrumentów
oraz

Firmę.

instrumentów

i

bazowych

ich

niektórych

ich

międzynarodowej

wydarzeń

i

skutkować

W

i

etc.)

bazowych

scenie

ekonomicznych

i
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Therefore Stop Loss order can not guarantee the

dominującymi nastrojami psychologicznymi w

limit of loss.

miejscu handlu. Zatem nawet polecenie Stop

The Client acknowledges and accepts that,

Loss nie może zagwarantować limitu strat.

regardless of any information which may be

Klient

offered

by

Company,

may

fluctuate

i

akceptować,

iż

of

niezależnie od informacji zaoferowanych przez

downwards

or

Firmę, wartość Instrumentów może rosnąć lub

upwards and it is even probable that the

maleć i jest prawdopodobne, że inwestycja nie

investment may become of no value. This is

będzie miała żadnej wartości. Taka jest specyfika

owed to the margining system applicable to such

systemu marżowego typowego dla handlu, który

trades, which generally involves a comparatively

generalnie angażuje stosunkowo skromny wkład

modest deposit or margin in terms of the overall

lub depozyt zabezpieczający w obliczu całowitej

contract

wartości

value,

so

that

a

the

wiedzieć

value

Instruments

the

powinien

relatively

small

kontraktu,
na

rynku

więc

nawet

bazowym

niewielkie

movement in the underlying market can have a

wahnięcie

może

mieć

disproportionately dramatic effect on the Client’s

nieproporcjonalnie dramatyczny skutek w portfelu

trade. If the underlying market movement is in

Klienta. Jeśli rynek bazowy działa na korzyść

the Client’s favor, the Client may achieve a good

Klienta, Klient może osiągnąć duży zysk, ale

profit, but an equally small adverse market

porównywalnie odwrotna sytuacja nie tylko może

movement can not only quickly result in the loss

skutkować utratą depozytu, ale doprowadzić

of the Clients’ entire deposit, but may also

Klienta do dużych strat dodatkowych.

expose the Client to a large additional loss.
Liquidity

Płynność

Some of the underlying assets may not become

Niektóre z ukrytych aktywów mogą nie zostać

immediately liquid as a result of reduced demand

natychmiast upłynnione na skutek ograniczonego

for the underlying asset and Client may not be

popytu i klient może nie być w stanie uzyskać

able to obtain the information on the value of

informacji na temat wartości tychże podobnie jak

these or the extent of the associated risks.

na temat rozmiaru związanego z nimi ryzyka.

Contracts for Differences

Kontrakty Różnicy Kursowej

The CFDs available for trading with the Company

Kontrakty Różnicy Kursowej dostępne w Firmie są

are non deliverable spot transactions giving an

nieprzekazywalnymi transakcjami spot dającymi

opportunity to make profit on changes in

możliwość osiągnięcia zysku z różnicy w kursie

currency rates, commodity, stock market indices

walutowym, wartości aktywów, akcji, obligacji

or share prices called the underlying instrument.

stóp

If the underlying instrument movement is in the

giełdowych, i innych opartych o instrumenty

Client’s favor, the Client may achieve a good

bazowe. Jeżeli różnica w wartości instrumentu

profit, but an equally small adverse market

bazowego jest na korzyść Klienta, Klient może
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movement can not only quickly result in the loss

uzyskać korzyść finansową, lecz w podobny

of the Clients’ entire deposit but also any

sposób różnica na jego niekorzyść może szybko

additional

expenses

zaowocować stratą całego depozytu klienta jak

incurred. So, the Client must not enter into CFDs

również dodatkowymi zleceniami i poniesionymi

unless he is willing to undertake the risks of

wydatkami. Zatem Klient nie może korzystać z

loosing entirely all the money which he has

Kontraktów Różnicy Kursowej dopóki nie jest

invested and also any additional commissions

gotów

and other expenses incurred.

zainwestowanego

Clients are required to deposit funds in their

zleceń i pozostałych wydatków.

trading account in order to open a position. The

Od Klientów wymaga się, aby zdeponowali środki

Margin

the

na swoim rachunku handlowym w celu otwarcia

underlying instrument of the CFDs. Margin

pozycji. Depozyt Zabezpieczający (Margin) będzie

requirements can be fixed or can be calculated

zależał od instrumentu bazowego CFD. Wysokość

from

underlying

Depozytu Zabezpieczającego może być ustalona

instrument. The Company will not notify the

bądź wyliczona z aktualnej ceny instrumentu

Client of any Margin Call to sustain a loss making

bazowego. Firma nie będzie zawiadamiać Klienta

position.

o Wezwaniu do Uzupełnienia Depozytu (Margin

Transactions in CFDs are not undertaken on a

Call) by podtrzymać przynoszącą straty pozycję.

recognized

are

Transakcje CFD nie są podejmowane na uznanej

undertaken via Company’s Trading Platform

giełdzie lokacyjnej, a raczej za pośrednictwem

whereby execution is effected by Company or

Firmowej Platformy Handlowej, za pomocą której

other financial institutions and, accordingly, CFDs

wykonanie transakcji odbywa się przez Firmę lub

may expose the Client to greater risks than

inne instytucje finansowe, zatem, w rezultacie

regulated

Klient może zostać wystawiony na większe ryzyko

commissions

requirement

the

current

and

will

price

exchange.

exchange

other

depend

of

on

the

Rather

they

transactions.

Trading

ryzyka
kapitału

przypadku

utraty
oraz

całości

dodatkowych

Platform for transactions in CFDs used by the

niż

Company does not fall into the definition of a

giełdowych. Platforma Handlowa do transakcji

recognized exchange as this is not a Multilateral

CFD używana przez Firmę nie podpada pod

Trading Facility because Company may be in a

definicję uznanej giełdy lokacyjnej, jako że nie

client transaction. The terms and conditions and

jest wielostronną platformą obrotu (MTF), skoro

trading rules are established solely by the

Firma może uczestniczyć w transakcji Klienta.

counterparty which may be Company or some

Zasady i warunki handlowe, które są ustalone

other financial institution to be disclosed to the

wyłącznie

Client. The Client may be obliged to close an

którym może być Firma lub inna instytucja

open position of any given CFD during the

finansowa są ujawniane Klientowi. Klient może

opening hours of Company’ Trading Platform.

być zobligowany do otwarcia pozycji któregoś z

The Company will not provide the Client with

danych CFD podczas godzin otwarcia Firmowej

investment advice relating to investments or

Platformy Handlowej.
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possible transactions in investments or make

Firma nie zapewni Klientowi żadnej porady

investment recommendations of any kind.

inwestycyjnej odnoszącej się do inwestycji lub

Before the Client begins to trade, he should

możliwych transakcji inwestycyjnych i nie poczyni

obtain details of all commissions and other

żadnego

charges for which the Client will be liable, which

inwestowania.

may be found on Company’s website. Some

Zanim

charges may not be expressed in money terms

uzyskać szczegóły wszystkich prowizji i innych

but may, for example, be expressed as a dealing

opłat, którym będzie podlegał, a które może

spread.

znaleźć na stronie internetowej Firmy. Niektóre

The Client takes the risk that his trades in CFDs

opłaty mogą nie być wyrażone w jednostkach

may be or become subject to tax and/or any

pieniężnych, ale np. jako różnica między ceną

other duty, for example, because of any changes

kupna i sprzedaży (spread).

in

personal

Klient powinien być świadomy ryzyka, że jego

circumstances. Company does not warrant that

transakcje CFD mogą podlegać opodatkowaniu

no tax and/or any other stamp duty will be

lub innym opłatom, np. wskutek zmian w

payable. The Client should be responsible for any

legislacji albo zmian w jego sytuacji osobistej.

taxes and/or any other duty which may accrue in

Firma nie gwarantuje, że podatek lub inna opłata

respect of his trades.

będzie

legislation

or

changes

to

his

rodzaju
Klient

rekomendacji

rozpocznie

opłacalna.

Klient

w

sprawach

handel,

powinien

powinien

być

odpowiedzialny za wszelkie podatki i/lub inne
opłaty, jakie narosną w obliczu wykonanych
czynności handlowych.
Other implications

Inne implikacje

The Company may pass money received from the

Firma może przekazać pieniądze otrzymane od

Client to a third party (e.g. a bank, a market,

Klienta stronie trzeciej (np. bankowi, brokerowi,

intermediate

or

kontrahentowi rynku pozagiełdowego (OTC) lub

clearing house) to hold or control in order to

izbie rozrachunkowej). Firma nie ma żadnej

effect a Transaction through or with that person

odpowiedzialności za działania lub omyłki stron

or to satisfy the Client’s obligation to provide

trzecich, którym przekaże pieniądze otrzymane

collateral (e.g. initial margin requirement) in

od Klienta.

respect of a Transaction. The Company has no

Strona trzecia, której Firma przekaże pieniądze

responsibility for any acts or omissions of any

może przechowywać je na koncie zbiorczym, co

third party to whom it will pass money received

oznacza, iż może nie móc oddzielić ich od

from the Client.

pieniędzy Klienta lub pieniędzy strony trzeciej. W

The third party to whom the Company will pass

przypadku

money may hold it in an omnibus account and it

sytuacji w przypadku strony trzeciej, Firma może

may not be possible to separate it from the

jedynie wnieść niezabezpieczone roszczenie w

broker,

OTC

counterparty
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Client’s money, or the third party’s money. In the

imieniu Klienta, a Klient będzie wystawiony na

event of the insolvency or any other analogous

ryzyko, iż pieniądze uzyskane przez Firmę od

proceedings in relation to that third party, the

strony trzeciej okażą się niewystarczające wobec

Company may only have an unsecured claim

roszczenia

against the third party on behalf of the Client,

konkretnego rachunku. Firma nie ponosi żadnej

and the Client will be exposed to the risk that the

odpowiedzialności

money received by the Company from the third

straty.

party is insufficient to satisfy the claims of the

Firma może przechowywać pieniądze Klienta w

Client with claims in respect of the relevant

imieniu Klienta poza Europejskim

account. The Company does not accept any

Gospodarczym

liability or responsibility for any resulting losses.

obowiązujące na tych obszarach mogą się różnić

The Company may hold Client money on the

od tych na Cyprze i na skutek niewypłacalności

Client’s behalf outside the EEA. The legal and

lub jakiejkolwiek analogicznej sytuacji pieniądze

regulatory regime applying to any such bank or

Klienta mogą zostać potraktowane inaczej, niż

person will be different from that of Cyprus and

byłyby potraktowane, gdyby znajdowały się na

in the event of the insolvency or any other

rachunku

analogous proceedings in relation to that bank or

odpowiadać za niewypłacalność i zaniedbania

person, the Client money may be treated

jakiejkolwiek strony trzeciej odnoszącej się do

differently from the treatment which would apply

niniejszego akapitu.

if the money was held with a bank in an account

Firma

in Cyprus. The Company will not be liable for the

depozytariusza który ma prawo do zastawu,

insolvency, acts or omissions of any third party

zajęcia lub pokrycia roszczeń.

referred to in this paragraph.

Bank lub Broker, z którego Firma korzysta lub

The Company may deposit Client money with a

sama Firma może działać na tym samym rynku,

depository who may have a security interest, lien

co Klient, jak również może mieć interesy

or right of set-off in relation to that money.

przeciwne do interesów Klienta.

Klienta

w
za

(EEA).

cypryjskim.

może

złożyć

odniesieniu
powstałe

w

tego

rezultacie

Obszarem

Prawo

Firma

do

i

nie

pieniądze

ustawy

będzie

Klienta

u

A Bank or Broker through whom the Company
deals with or Company itself may act in the same
market as Client, and could have interests
contrary to the Client’s Interests.

Miscellaneous

Inne

In the event of any conflict or inconsistency

W

between the English and the Polish versions, the

pomiędzy wersją angielską i wersją polską, zapisy

English original shall prevail.

wersji angielskiej będą rozstrzygające.
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