OSTRZEŻENIE O RYZYKU
CZĘŚĆ A - RYZYKA POWIĄZANE ZE WSZYSTKIMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
1. Wstęp
1.1. Niniejsze powiadomienie i ostrzeżenie o ryzyku jest dostarczane użytkownikowi (naszemu
klientowi i potencjalnemu klientowi) zgodnie z ustawą o usługach inwestycyjnych i
regulowanych rynkach finansowych z 2017 r. L.87(I)/2017, ponieważ może ona być okresowo
zmieniana ("Ustawa"), która ma zastosowanie do Goldenburg Group Limited ("Spółka").
1.2. Wszyscy Klienci i potencjalni Klienci powinni dokładnie zapoznać się z poniższym
powiadomieniem o ryzyku i ostrzeżeniach w nim zawartych ("Dokument"). Jednak trzeba
zaznaczyć, iż niniejszy dokument nie informuje ani nie opisuje o wszystkich zagrożeń oraz
innych ważnych aspektów związanych z handlowaniem Instrumentami Finansowymi (np:
Kontrakty CFD). To ostrzeżenie zostało ogólnie sformułowane w celu opisania natury zagrożeń
związanych z handlem Instrumentami Finansowymi na uczciwych zasadach.
1.3 Produkty i usługi firmy są przeznaczone na rynek docelowy klienta, opisane zostały
szczegółowo w Polityce zarządzania produktami, które mogą być co pewien czas zmieniane.
2. Opłaty i podatki
2.1. Świadczenie przez Firmę usług dla Klienta podlega opłatom, które są udostępnione na
stronie Firmy. Przed rozpoczęciem handlu z firmą Klient powinien zapoznać się ze wszelkimi
szczegółami dotyczącymi opłat, prowizji, oraz obciążeń, które będą dotyczyć Klienta. Do Klienta
należy obowiązek sprawdzania, czy wysokość opłat nie uległa zmianom.
2.2. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie zostały wyróżnione w sposób monetarny (ale jako np. Wartość
procentowa), Klient powinien wiedzieć, do jakich kwot takie opłaty mogą dojść.
2.3. Firma może zmienić swoje opłaty w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami Umowy
Klienta, którą można znaleźć na stronie internetowej Firmy.
2.4. Istnieje ryzyko, iż transakcje Klienta na jakimkolwiek Instrumencie Finansowym mogą
podlegać podatkom lub innego typu obowiązkowym obciążeniom z powodu zmian prawnych lub
jego prywatnego status. Firma nie gwarantuje, iż podatki lub inne opłaty urzędowe nie będą
naliczane. Firma nie oferuje porad podatkowych i sugeruje, aby Klient zasięgnął porady od
kompetentnego doradcy podatkowego, jeśli Klient ma jakiekolwiek pytania.
2.5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki i/lub inne opłaty związane z jego
transakcjami.
2.6. Nadmienia się, iż podatki mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
2.7. Jeśli jest to wymagane przez odpowiednie Prawo, Firma będzie odliczała u źródła
wszelkich wpłat winnych Klientowi takie kwoty, jakich odliczenie jest wymagane przez urzędy
podatkowe zgodnie z stosownym Prawem.
2.8. Istnieje możliwość, że powstaną inne koszty, włącznie z podatkami, związane z
Transakcjami przeprowadzanymi na Platformie Obrotu, za które odpowiada Klient, i które nie są
ani opłacone przez nas, ani też nałożone przez Firmę. Pomimo iż uwzględnienie należnego
podatku jest wyłącznym i całkowitym obowiązkiem Klienta, i nie uwłaczając temu, Klient zgadza
się, że Firma może odliczać podatek, jak może być wskazane przez odpowiednie prawo, w
związku ze swoją działalnością handlową na Platformie Obrotu. Klient jest świadomy, iż Firma
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ma prawo odliczenia jakichkolwiek kwot na Rachunku Handlowym Klienta w odniesieniu do
takowych potrąceń.
2.9. Nadmienia się, iż ceny Firmy związane z CFD, są cenami ustanowionymi przez Firmę I
mogą różnić się od cen opublikowanych w innych miejscach. Firmowe ceny handlowe są
cenami, po których Firma jest gotowa sprzedać CFD swoim Klientom w chwili transakcji. Ceny
przedstawione na Platformie Obrotu należącej do Firmy odzwierciedlają ostatnią dostępną cenę
w momencie przed złożeniem jakiegokolwiek Zlecenia, jednakże rzeczywista cena realizacji
Zlecenia może być inna, zgodnie z Polityką Najlepszego Oprocentowania i Wykonywania
Zleceń oraz Umową o Świadczenie Usług. W związku z tym, cena którą otrzymuje Klient kiedy
otwiera lub zamyka daną pozycję może nie odpowiadać bezpośrednio cenom rynkowym w
czasie rzeczywistym w momencie gdy odbywa się sprzedaż zawarcie kontraktu CFD, lub nie
odzwierciedlać cen osób trzecich działających jako brokerzy/dostawcy.
3. Ryzyko związane ze Stronami Trzecimi
3.1. Przyjmuje się, że Firma bezzwłocznie umieści jakiekolwiek pieniądze Klienta które otrzyma,
na jednym lub wielu kontach segregowanych (oznaczonych jako “konta klientów”) w
wiarygodnych instytucjach finansowych (w lub poza Cyprem lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym) takich jak instytucja kredytowa lub bank w państwie trzecim. Pomimo iż Firma
zachowa należytą fachowość, dbałość i staranność w wyborze instytucji finansowych zgodnie z
Obowiązującymi Przepisami, przyjmuje się, że istnieją okoliczności będące poza kontrolą Firmy
i w związku z tym Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności ani obowiązku za jakiekolwiek
straty Klienta wynikające z niewypłacalności lub jakiejkolwiek innej analogicznej procedury lub
upadłości instytucji finansowej, w której przechowywane będą pieniądze Klienta.
3.2. Instytucja finansowa (z akapitu 3.1), w której będą przechowywane pieniądze Klienta, może
znajdować się w lub poza Cyprem lub Europejskim Obszarem Gospodarczym). Przyjmuje się,
że system prawny i regulacyjny odpowiadający jakiejkolwiek takiej instytucji poza Cyprem lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym będzie inny od tego obowiązującego na Cyprze. W
związku z tym, w wypadku niewypłacalności lub jakiegokolwiek innego równoważnego
niepowodzenia lub procedury tego podmiotu, pieniądze Klienta mogą zostać potraktowane
inaczej od zabiegu, który obowiązywałby jeśli pieniądze byłby trzymane na Rachunku
Segregowanym na Cyprze.
3.3. Instytucja finansowa do której Firma przekaże pieniądze Klienta (zgodnie z akapitem 3.1.)
może przechowywać je na rachunku wspólnym. Z tego powodu, w wypadku niewypłacalności
lub odbycia się jakiejkolwiek innej analogicznej procedury w stosunku do tej instytucji, Firma
może posiadać jedynie niezabezpieczone roszczenie przeciwko tej instytucji finansowej w
imieniu Klienta, a klient będzie narażony na ryzyko, iż pieniądze otrzymane przez Firmę od
instytucji finansowej będą niewystarczające aby zaspokoić roszczenia Klienta. Ogólnie rzecz
biorąc, rachunki prowadzone z instytucjami, w tym rachunki zbiorcze, natrafiają na różne
rodzaje ryzyka, w tym potencjalne ryzyko, że będą traktowane jako jeden (1) rachunek w
przypadku, gdy instytucja finansowa, w której środki są trzymane, jest niewypłacalna. W takich
okolicznościach każdy obowiązujący system gwarancji depozytów może być zastosowany bez
uwzględnienia Klienta jako ostatecznego beneficjenta Konta Omnibus. Ponadto w takim
przypadku można podjąć środki zaradcze, w tym umorzenie lub konwersje środków klientów.
3.4. Firma może zdeponować środki Klienta u podmiotu, który może mieć interes
bezpieczeństwa,
zastaw lub prawo odstępnego w związku z tymi środkami.
3.5. Bank lub broker przez którego Firma zawiera transakcje może mieć interesy sprzeczne z
interesami
Klienta.
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4. Niewypłacalność
4.1. Niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązania przez Spółkę, bądź niewypłacalność lub
niewykonanie zobowiązania przez strony zaangażowane w transakcje dokonywane przez
Spółkę w imieniu klienta (w tym między innymi brokerzy, systemy wykonywania zleceń i
dostawcy płynności) mogą prowadzić do likwidacji lub likwidacji stanowisk bez zgody klienta i w
rezultacie Klient może ponieść straty. W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności
Spółki, oddzielne środki klienta nie mogą być wykorzystywane do spłaty wierzycieli Spółki.
Jeżeli Spółka nie jest w stanie zaspokoić roszczeń o zwrot, kwalifikujący się wnioskodawcy
mają prawo do rekompensaty z funduszu odszkodowawczego dla inwestorów, zgodnie z
poniższym.
4.2. Spółka jako emitent kontraktu CFD może stać się czasowo lub trwale niewypłacalna, co
skutkuje niemożnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. Wypłacalność emitenta może
ulec zmianie z powodu co najmniej jednego z szeregu czynników, w tym perspektyw
finansowych emitenta, sektora gospodarczego emitenta i / lub politycznego i ekonomicznego
statusu krajów, w których znajduje się i / lub jego działalność. Pogorszenie wypłacalności
emitenta wpłynie na cenę emitowanych przez niego papierów wartościowych.
5. Fundusz Odszkodowawczy dla Inwestorów
5.1. Firma w Funduszy Odszkodowawczym dla Inwestorów dla klientów Firm Inwestycyjnych
regulowanych przez Republikę Cypru. Pewni Klienci będą uprawnieni do odszkodowania w
ramach tego funduszu, jeśli Firma zawiedzie. Odszkodowanie nie przekroczy 20 00 EUR (EUR
20 000) dla każdego uprawnionego Klienta. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy zapoznać
się z sekcją “Fundusz Odszkodowawczy dla Inwestorów” na naszej stronie.
6. Ryzyka techniczne
6.1. Klient a nie Firma będzie ponosić odpowiedzialność za ryzyko strat finansowych
spowodowanych awarią, niewłaściwym funkcjonowaniem, zakłóceniem, przerwanym
połączeniem lub szkodliwymi działaniami informacyjnymi, komunikacją, przerwami w dostawie
elektryczności, awarią elektroniki lub innych systemów.
6.2. Jeśli Klient zawiera transakcje poprzez systemy elektroniczne, będzie wystawiony na
ryzyka związane z takim systemem wliczając w to awarię sprzętu, oprogramowania, serwerów,
linii komunikacyjnych oraz Internetu. Wynikiem takiej awarii może być brak wykonania zlecenia
według instrukcji Klienta lub całkowity brak wykonania. Firma nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za takie awarie.
6.3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż niezaszyfrowane informacje przekazywane przez email
nie są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.
6.4. W chwilach wzmożonego przepływu danych Klient może napotkać trudności w połączeniu
przez telefon lub z Platformami Firmy, w szczególności na zmiennym rynku (np. kiedy
ujawniane są kluczowe wiadomości ekonomiczne).
6.5. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż Internet może podlegać sytuacjom, które mogą
mieć wpływ na jego możliwość połączenia się ze Strona Firmy lub Platformami Firmy, wliczając
w to ale nie ograniczając do zakłóceniach lub przerwach w komunikacji, awarie sprzętu oraz
oprogramowania, przerwy w połączeniu z Internetem, awarie publicznych sieci energetycznych
lub atak hakerów. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek lub szkody
poniesione w skutek takich wydarzeń, które nie podlegają jej kontroli, lub za jakiekolwiek inne
straty, koszty, zobowiązania oraz wydatki (wliczając bez ograniczeń utratę zysku), które mogą
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powstać w wyniku niemożności Klienta do połączenia się ze Stroną Firmy i/lub Platformami
Firmy lub braku możliwości wysłania zleceń lub Transakcji.
6.6. W przypadku korzystania ze sprzętu komputerowego oraz sieci komunikacji danych oraz
głosu, Klient ponosi następujące między innymi ryzyka, a Firma nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za żadne powstałe w ten sposób straty:
(a) Odcięcie sprzętu od elektryczności po stronie Klienta lub dostawcy, lub operatora
komunikacyjnego (wliczając komunikacje głosową), który obsługuje Klienta;
(b) Fizyczne uszkodzenie (lub zniszczenie) kanałów komunikacyjnych używanych do
połączenia Klienta i dostawcę (dostawca komunikacji), dostawcy oraz dostawcy obsługującego
transakcje oraz informacje Klienta;
(c) Zakłócenia (niedopuszczalnie niska jakość) w komunikacji poprzez kanały używane przez
Klienta lub Firmę, lub kanały używane przez dostawcę, lub operatora komunikacyjnego
(wliczając w to komunikacje głosową), które są używane przez Klienta Lub Firmę;
(d) Złe lub niezgodne z wymaganiami ustawienia Terminala Klienta;
(e) Nieterminowa aktualizacja Terminala Klienta;
(f) Podczas zawierania transakcji przez telefon (linie naziemne lub komórkowe) Klient naraża
się na ryzyko problematycznego wybierania podczas próby kontaktu z pracownikiem brokera
Firmy z powodu jakości komunikacji oraz przeładowania kanałów;
(g) Korzystanie z kanałów komunikacyjnych, sprzętu lub oprogramowania generują ryzyko
nieotrzymania wiadomości (wiadomości SMS) od Klienta przez Firmę;
(h) Handel przez telefon może być utrudniony przez przeładowane połączenie;
(i) Awaria lub niedziałania Platformy, co uwzględnia również Terminal Klienta.
6.7. Klient może ponieść strat finansowe poprzez powstanie zaistnienie powyższych zagrożeń,
Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za powstanie tych zagrożeń, a
Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione straty.
7. Platforma Handlowa
7.1. Klient jest ostrzeżony, iż trading na platformie elektronicznej naraża go na ryzyko strat
finansowych będących konsekwencjami miedzy innymi poniższych czynników:
(a) Awarie urządzeń, oprogramowania Klienta jak również niska jakość połączenia.
(b) Awaria, niewłaściwe działanie lub używanie sprzętu lub oprogramowania należącego do
Klienta lub Firmy.
(c) Niewłaściwe działanie sprzętu Klienta.
(d) Złe ustawienia Terminalu Klienta.
(e) Opóźnione aktualizacje Terminalu Klienta.
7.2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż jedynie jedna instrukcja może być w kolejce w danej
chwili. Kiedy Klient wysyła instrukcję, nowa Instrukcja może być udzielona Firmie.
7.3. Klient Przyjmuje do wiadomości, iż tylko jedynym godnym zaufania źródłem informacji o
Przepływie Kwot jest Serwer Bazy Kwot. Baza kwot w Terminalu Klienta nie jest godnym
zaufania źródłem informacji o Przepływie Kwot, ponieważ połączenie pomiędzy Terminalem
Klienta a Serwerem może zostać zakłócone w pewnej chwili, a pewne kwoty mogą po prostu
nie osiągnąć Terminala Klienta.
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7.4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamknięcie okna do składania/usuwania zleceń lub
zamykania/otwierania pozycji, Instrukcja wysłana na Serwer nie zostanie anulowana.
7.5. Zlecenia mogą zostać wykonane jeden raz podczas pozostawania w kolejce. Wiele zleceń
o z tego samego Konat Klienta nie może być wykonana w tym samym czasie.
7.6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamknięcie Zlecenia nie powoduje jego anulowania.
7.7. Jeśli Klient nie otrzymał wyniku wykonania poprzednio wysłanego Zlecenia, jednak
decyduje się powtórzyć Zlecenie, Klient przyjmuje na siebie ryzyko wykonania dwóch transakcji
zamiast dwóch.
7.8. Klient przyjmuje do wiadomość, że jeśli oczekujące Zlecenie zostało już wykonane, ale
Klient wysyła zlecenia o jego modyfikacji, wtedy jedyną wykonywaną instrukcją która będzie
wykonana, będzie instrukcja modyfikacji Stop Loss i/lub Take Profit na otwartej pozycji podczas
wykonania Oczekującego Zlecenia.
8. Komunikacja między Klientem a Firmą
8.1. Klient akceptuje ryzyko poniesienia start finansowych spowodowanych przez opóźnione
wysłanie przez Firmę informacji i\lub niewysłanie jej wcale.
8.2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż nieszyfrowane wiadomości przekazywane droga email
nie są chronione przez nieautoryzowanym dostępem.
8.3. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp nieautoryzowany dostęp stron
trzecich do informacji, wliczając w to adresy elektroniczne, datę komunikacji osobistej oraz dane
osobiste, dane dostępowe podczas, gdy powyższe są przekazywane drogą Klientem a Firmą,
lub podczas używania Internetu, lub innej sieci komunikacyjnej, telefonu lub innych środków
elektronicznych.
8.4. Klient jest w pełni odpowiedzialny za ryzyka związane z niedostarczone wewnętrzne
wiadomości z Formowego Systemu Handlowego Online wysłane przez Firmę do Klienta.
9. Wydarzenie spowodowane przez Siłę Wyższą
9.1. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Firma może nie mieć możliwości wykonania
Zlecenia Klienta lub wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy z Klientem. W efekcie
Klient może ponieść starty finansowe.
9.2. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności ani nie przyjmie na siebie zobowiązań za
jakikolwiek typ starty lub uszczerbku powstałe w wyniku awarii, zakłócenia lub opóźnienia w
wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z tej Umowy, jeśli taka awaria, zakłóceni lub
opóźnienie powstało w skutek Siły Wyższej.
10. Nienaturalne Warunki Rynkowe
10.1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku Nienaturalnych Warunków Rynkowych
okres
wykonywania Zleceń może zostać wydłużony, lub Zlecenia mogą nie być wykonywane po
ogłoszonych
cenach, lub wykonywanie Zleceń może być całkowicie niemożliwe.
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10.2. Nienaturalne Warunki Rynkowe obejmują, ale nie tylko, okresy nagłych fluktuacji cen,
wzrosty lub spadki w jednej sesji handlu do takiego stopnia, że zgodnie z zasadami
odpowiedniej giełdy, handel zostaje wstrzymany lub ograniczony, lub istnieje brak płynności, lub
może się to wydarzyć na początku sesji handlu.
11. Waluta Obca
11.1. Kiedy Instrument Finansowy jest przedmiotem handlu w walucie innej niż waluta jego
kraju zamieszkania, wszelkie zmiany w kursie wymiany jego waluty mogą mieć negatywny
wpływ jego wartość, ceny oraz wyniki I mogą prowadzić do strat dla Klienta.
12. Ryzyko regulacyjne i prawne
Zmiana przepisów może mieć istotny wpływ na instrument finansowy i inwestycje w sektorze
lub rynku. Zmiana przepisów ustawowych lub wykonawczych wydana przez rząd lub organ
regulacyjny lub decyzja wydana przez organ sądowy może zwiększyć koszty operacyjne
działalności, zmniejszyć atrakcyjność inwestycyjną, zmienić konkurencyjny krajobraz i jako takie
zmienić możliwości zysku z inwestycji. Ryzyko to jest nieprzewidywalne i może różnić się w
zależności od rynku.
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CZĘŚĆ B - OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KONKRETNYMI
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
12. Wstęp
Ogólne Ostrzeżenie o Ryzyku dla Złożonych Instrumentów Finansowych (Pochodne
Instrumenty Finansowe takie jak Kontrakty CFD)
Handel kontraktami CFD może narazić kapitał Klienta na ryzyko, szczególnie jeśli jest
prowadzony w sposób spekulacyjny. Zarówno kontrakty CFD kwalifikowane są jako złożone
Instrumenty Finansowe wysokiego ryzyka i Klienci mogą stracić zainwestowane pieniądze.
Decyzje inwestycyjne podejmowane przez Klientów i rady inwestycyjne dawane Klientom przez
Firmę podlegają różnym rynkom, walutom, ekonomicznym, politycznym, biznesowym ryzykom
itp., i niekoniecznie będą zyskowne.
Klient przyjmuje do wiadomości i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje, iż niezależnie od
jakichkolwiek rad inwestycyjnych bądź informacji które mogły zostać podane przez Firmę,
wartość jakichkolwiek inwestycji w Instrumenty Finansowe może zmieniać się w górę lub w dół.
Klient przyjmuje do wiadomości i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje istnienie znacznego ryzyka
poniesienia strat i szkód w rezultacie kupna jakichkolwiek Instrumentów Finansowych i
przyjmuje do wiadomości swoją chęć powzięcia takiego ryzyka.
Poniżej określone są główne ryzyka oraz inne znaczące aspekty handlu kontraktami CFD:
12.1. Handel Kontraktami CFD jest WYSOCE SPEKULACYJNY I BARDZO RYZYKOWNY i
nie jest odpowiedni dla wszystkich uczestników życia publicznego a jedynie dla inwestorów,
którzy:
(a) Rozumieją i są gotowi podjąć ekonomiczne, prawne oraz inne związane z tym ryzyka,
(b) Biorą pod uwagę ich osobistą sytuacje finansową, zasoby finansowe, styl życia oraz
zobowiązania oraz są w stanie znieść pod względem finansowym utratę całej inwestycji,
(c) Posiadają wiedze konieczną do zrozumienia kontrakty CFD oraz Instrumenty Bazowe a
także Rynki.
12.2. Firma może udzielić Klientowi informacji oraz narzędzi stworzonych przez osoby trzecie
na zasadzie “jak jest” (tzn. Firma nie zatwierdza, nie poleca, ani nie wpływa na rzeczone
informacje lub narzędzia), które mogą wskazywać na trendy handlowe lub okazje handlowe.
Klient akceptuje i rozumie, iż podejmowanie jakichkolwiek działań na podstawie informacji i/lub
narzędzi dostarczonych przez osoby trzecie może spowodować straty lub ogólny spadek
wartości aktywów Klienta. Firma nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek takie straty,
spowodowane przez działania podjęte przez Klienta na podstawie informacji lub narzędzi
stworzonych przez osoby trzecie.
12.3. Kontrakty CFDs są pochodnymi instrumentami finansowymi, których ceny ustalane są na
podstawie cen instrumentów bazowych/rynków, do których się odnoszą(np. Waluty, indeksy,
giełdy, metale, kontrakty terminowe indeksów, kontrakty forward etc.). Mimo iż ceny transakcji
zawieranych w Firmie są ustalane przez algorytmy ustanowione przez Firmę, ceny wywodzą się
od Instrumentów Bazowych/ rynku. Jest zatem ważne, aby Klient zrozumiał ryzyko związane z
handlem na konkretnym instrumencie bazowym/rynku, ponieważ fluktuacje na instrumencie
bazowym. Rynku mają wpływ na zysk z transakcji Klienta.
12.4. Informacje o przeszłych wynikach Instrumentu Finansowego nie gwarantują aktualnych
ani przyszłych wyników. Korzystanie z danych historycznych nie stanowi wiążącej ani
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bezpiecznej prognozy na temat przyszłych wyników Instrumentu Finansowego, do którego
odnosi się informacja.
12.5. Dźwignia i Lewarowanie
12.5.1. Transakcje na walutach obcych oraz pochodnych Instrumentach Finansowych niosą ze
sobą duży stopień ryzyka. Kwota początkowej inwestycji może być stosunkowo niska w
porównaniu do kwoty kontraktu, zatem transakcje są lewarowane.
12.5.2. Względnie mały ruch rynkowy będzie miał proporcjonalnie większy wpływ na środki
zdeponowane przez Klienta; może to pracować na korzyść lub niekorzyść Klienta. Klient stracić
całość początkowej Marży oraz dodatkowych środków zdeponowanych w Firmie w celu ochrony
pozycji. Jeśli rynek poruszy się niezgodnie z interesem Klienta lub zwiększą się wymagania
Marży, Klient może być poproszony o zdeponowanie dodatkowych środków w krótkim czasie w
celu ochrony swojej pozycji. Odmówienie wysłania dodatkowych środków może skutkować
zamknięciem jego pozycji przez Firmę I będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub deficyty.
12.6. Zlecenia oraz Strategie redukujące Ryzyko
12.6.1 Składanie pewnych Zleceń (np. stop loss tam gdzie pozwala na to prawo, lub stop limit),
które mają na celu ograniczenie strat do pewnego poziomu mogą nie być adekwatne, jeśli
warunki rynkowe nie pozwalają na wykonanie takich Zleceń, np. z powodu braku płynności na
rynku. Strategie używające kombinacji pozycji takich jak spread czy straddle mogą być równie
ryzykowne co zajmowanie prostych pozycji długich i krótkich. Z tego powodu Zlecenia Stop
Loss oraz Stop Limit nie gwarantują ograniczenia strat.
12.6.2. Trailing Stop oraz program Expert Advisor nie gwarantują ograniczenia strat.
12.7. Zmienność
12.7.1. Niektóre Pochodne Instrumenty Finansowe handlowanie są w trakcie sesji dziennych z
dużymi ruchami cen. Dlatego Klient musi brać pod uwagę możliwość wysokich strat oraz
zysków. Ceny Pochodnych Instrumentów Finansowych ustalane są na podstawie cen
Instrumentów Bazowych, do których Instrumenty się odnoszą. Pochodne Instrumenty
Finansowe i powiązane z nimi Instrumenty Bazowe mogą być bardzo zmienne. Ceny
Pochodnych Instrumentów Finansowych oraz Instrumentów Bazowych mogą ulegać szybkim
zmianom na dużą skalę i mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne wydarzenia i zmiany
warunków, a żadne z nich nie mogą być kontrolowane przez Firmę lub Klienta. W
pewnych okolicznościach wykonanie zlecenia Klienta może być niemożliwe po oferowanych
cenach , co
może prowadzić do strat. Ceny Pochodnych Instrumentów Finansowych oraz Instrumentów
Bazowych
będzie zależny między innymi zmiennych popytu i podaży, programów i polityk rządowych,
rolniczych,
komercyjnych oraz międzynarodowych wydarzeń politycznych i ekonomicznych oraz
psychologicznych warunków panujących na danym rynku.
12.8. Marża
12.8.1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż bez względu na jakiekolwiek
informacje oferowane przez Firmę, wartość Pochodnego Instrumentu Finansowego może
zmieniać się w górę i w dół, i może się okazać , iż cała inwestycja straci swoją wartość. Wynika
to z systemu naliczania marży stosowanych przy takich transakcjach,, który oferuje niskie
wymagania co do depozytu i marży względem wartości całego kontraktu, a przez to nawet mały
ruch na Instrumencie Bazowym może mieć
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nieproporcjonalny wpływ na transakcję Klienta. Jeśli ruch na Rynku bazowym jest na korzyść
Klienta, Klient może osiągnąć znaczny zysk, jednak równie mały ruch może wystawić Klienta na
utratę nie tylko całego depozytu, ale również na dodatkowe straty.
12.9. Płynność
12.9.1. Niektóre z Instrumentów Bazowych mogą nie być natychmiast płynne z powodu
niższego popytu na Instrument Bazowy, a Klient może nie uzyskać informacji o nich lub
związanych z nim ryzykiem.
12.10. Kontrakty na Różnicę
12.10.1. Kontrakty CFD dostępne w Firmie są niedostarczanymi transakcjami spotowymi
dającymi możliwość odniesienia zysku na zmianach na Instrumencie Bazowym (indeksy
gotówkowe, kontrakty terminowe na indeksy, kontrakty terminowe na obligacje, kontrakty
terminowe na towary, spoty na ropę, złoto, srebro, pojedyncze akcje, waluty lub jakikolwiek inne
walor oferowany od czasu do czasu przez Firmę według własnego uznania). Jeśli ruch na
Rynku bazowym jest na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć znaczny zysk, jednak równie
mały ruch może wystawić Klienta na utratę nie tylko całego
depozytu, ale również na poniesienie dodatkowych prowizji oraz inne koszty. Zatem Klient nie
może zawiera transakcji na kontraktach CFD, jeśli nie jest gotowy na stracenie wszystkich
swoich pieniędzy i
może ponieść również dodatkowe komisje oraz koszty.
12.10.2. Inwestycja w Kontrakt na Różnicę niesie ze sobą takie samo ryzyko jak inwestowanie
w kontrakt terminowy lub opcje, a Klient powinien być ich świadomy zgodnie z informacjami
podanymi powyżej. Transakcje na CFD mogą również mieć warunkowe zobowiązanie, a Klient
powinien być świadomy konsekwencji zgonie z wyjaśnieniami podanymi poniżej w sekcji
"Transakcje Inwestycyjne a
Zobowiązania Warunkowe”.
12.11. Pozagiełdowe transakcje na Pochodnych Instrumentach Finansowych
12.11.1. Kontrakty CFD oraz Opcje Binarne oferowane przez Firmę są transakcjami
pozagiełdowymi. Warunki handlu są ustanowione przez nas (zgodnie z warunkami handlu
otrzymanymi przez naszych dostawców płynności), podlegają wszelkim naszym zobowiązaniom
dotyczącym zapewnienia najlepszego wykonania, rozsądnych działań oraz w zgodzie z naszą
Umową Klienta oraz z naszą Polityką Najlepszego Oprocentowania i Wykonywania Zleceń.
Każdy kontrakt CFD oraz Opcja Binarna, którą Klient otwiera przez naszą Platformę Obrotu
powoduje złożenie Zlecenia w Firmie; takie Zlecenia mogą być zamknięte jedynie w Firmie i nie
są transferowalne do żadnej innej osoby. Podczas gdy niektóre rynki pozagiełdowe są bardzo
płynne, transakcje w pozagiełdowe lub niezbywalne instrumenty pochodem może stanowić
ryzyko większe aniżeli inwestowanie w giełdowe instrumenty pochodne, ponieważ nie istnieje
rynek wymiany, na którym można zamknąć Otwartą Pozycję. Upłynnienie istniejącej pozycji
może okazać się niemożliwe, jak również ocena wartości pozycji związanej z pozagiełdową
transakcją I związanego z nią ryzyka. Ceny Bid oraz Ask muszą być kwotowane i będą ustalane
przez dealerów tych instrumentów, a zatem może być trudno ustalić uczciwą cenę.
12.11.2. W celu handle na kontraktach CFD oraz Opcjach Binarnych Firma udostępnia System
Handlowy Online, który nie podlega pod definicję rozpoznawanej platform, jako że nie jest to
Wielostronna Platforma Handlowa I nie posiada odpowiedniego poziomu ochrony.
12.12. Transakcje Inwestycyjne z Warunkowym Zobowiązaniem
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12.12.1. Transakcje inwestycyjne z warunkowym zobowiązaniem, które podlegają wymogowi
marży, wymagają od klienta wykonania kilku płatności płatności zgodnych z ceną zakupu
zamiast płacenia całkowitej kwoty w jednej chwili. Wybór marży będzie zależeć od instrumentu
bazowego Instrumentu Finansowego. Wymóg marży może być stały lub wyliczony na
podstawie aktualnej ceny instrument bazowego I można znaleźć ja na stronie Firmy.
12.12.2. Jeśli Klient handluje Kontraktami CFD oraz terminowymi, może stracić cały depozyt
wpłacony na poczet otworzenia I utrzymania pozycji .Jeśli rynek ruszy się przeciwko Klientowi,
może zostać wezwany do wpłacenia dodatkowych środków w celu utrzymania pozycji. Jeśli
Klient nie zrobi tego w ustalonym czasie, jego pozycja może zostać zamknięta ze stratą i może
być obciążony za powstały w ten sposób deficyt. Nadmienia się iż Firma nie będzie miała
obowiązku informowania Klienta z zagrożeniu
Margin Call możliwości utraty pozycji.
12.12.3. Nawet jeśli transakcja nie podlega marży, może wymagać wpłacenia dodatkowych
środków w pewnych sytuacjach ponad kwotę wpłaconą w chwili podczas zawierania transakcji.
12.12.4. Transakcje inwestycyjne z warunkowym zadłużeniem, które nie są handlowanie w
ramach na lub według reguł według uznawanej giełdy, może wystawić Klienta na znaczące
ryzyko.
12.13. Zabezpieczenie
12.13.1. Jeśli Klient wpłaci zabezpieczenie do Firmy, sposób jego traktowania będzie się różnił
od w zależności od transakcji I miejsca wykonywania handle. Mogą być znaczące różnice w
traktowaniu zabezpieczenia, w zależności od faktu, czy Klient handluje uznawanej giełdzie,
gdzie działają reguły takiej giełdy (I powiązanej izby rozliczeniowej) , czy na rynku
pozagiełdowym. Zdeponowane zabezpieczenie może utracić swoja tożsamość jako własność
Klienta, kiedy w imieniu Klienta zacznie być wykonywany handel. Nawet jeśli transakcje Klienta
okażą się być zyskowne, może nie odzyskać tych samych aktywów, które były zdeponowane, i
może być zmuszony do zaakceptowania wypłaty w gotówce.
12.14. Zawieszenie Handlu
12.14.1. W pewnych sytuacjach upłynnienie pozycji może okazać się trudne lub niemożliwe.
Może to się wydarzyć w chwilach gwałtownego ruchu cen, jeśli cena podczas jednej sesji spada
lub rośnie w takim stopniu, że powoduje to handel na konkretnej giełdzie jest ograniczony lub
zawieszony. Złożenie zlecenia Stop Loss nie musi koniecznie oznaczać ograniczenia strat
Klienta, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwiać wykonanie takiego Zlecenia po
ogłoszonych cenach. Dodatkowo w pewnych warunkach rynkowych wykonanie zlecenia Stop
Loss może odbyć się na gorszych warunkach niż po ogłoszonych cenach, a zrealizowane straty
mogą być wyższe niż przewidziano.
12.15. Brak Dostawy
12.15.1. Rozumie się, iż Klient nie ma zobowiązań w stosunku do Instrumentu Bazowego
związanego z
kontraktami CFD lub Opcjami Binarnymi, którymi handluje. Instrument bazowy nie jest
dostarczany.
12.16. Poślizg
12.16.1. Poślizg jest różnica pomiędzy oczekiwaną cena Transakcji a ceną, po której
Transakcja jest wykonywana. Poślizg często ma miejsce w okresach podwyższonej płynności
(np. podczas ogłaszania wiadomości), co czyni Zlecenie niemożliwym do wykonania po
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konkretnej cenie, kiedy używane są zlecenia rynkowe, oraz kiedy wykonywane są duże
Zlecenia, a nie ma wystarczającego zainteresowania w żądanym poziomie ceny do utrzymania
oczekiwanej ceny transakcji.
13. Brak Gwarancji Zysku
13.1. Firma nie zapewnia żadnych gwarancji zysku, ani też gwarancji zapobiegnięcia stratom
podczas handlu Instrumentami Finansowymi. Klient nie otrzymał żadnych gwarancji tego
rodzaju od Firmy ani od żadnego z jej przedstawicieli. Klient jest świadomy zagrożeń
nieodzownych przy handlu Instrumentami Finansowymi i jest finansowo zdolny powziąć tego
rodzaju ryzyka i zdolny ponieść wszelkie odniesione straty.
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CZĘŚĆ C. Ryzyka i Stwierdzenia Związane z Funkcjami Zleceń Automatycznych
Platformy
14. Wstęp
Platforma dostarczona Klientowi oferuje Klientowi możliwość zastosowania funkcji Zlecenia
Automatyczne. To daje Klientowi możliwość wybrania Dostarczyciela Sygnału z listy
Dostarczycieli Sygnału dostępnej na Platformie Firmy i podjęcia decyzji o
kopiowaniu/imitowaniu ich konkretnych transakcji automatycznie w oparciu o Dane tworzone
przez Dostarczyciela Sygnału. Tak więc, kiedy Dostarczyciel Sygnału złoży Zlecenie dla siebie,
automatycznie wyśle on sygnał do Rachunku Handlowego Klienta, tak aby skopiować/imitować
Zlecenie Dostarczyciela Sygnału. Jednakże, Firma zauważa iż Zlecenia Automatyczne są
związane z różnymi zagrożeniami, a klientowi zaleca się ostrożne przeczytanie i rozważenie
następujących zagrożeń zanim zastosuje Funkcje Zleceń Automatycznych Firmy.
14.1. Jeśli Dostarczyciel zdecyduje się zamknąć swoje pozycje lub jeśli Firma z jakiegokolwiek
powodu zdecyduje się zamknąć pozycje Dostarczyciela, wszystkie powiązane Otwarte Pozycje
Klienta (który kopiuje tego Dostarczyciela Sygnału) zostaną automatycznie zamknięte po
bieżących cenach, bez ostrzeżenia dla Klienta. Tak więc, Klient powinien być w zdolny i
przygotowany
ponieść stratę całej
inwestycji
którą Klient
stworzył
podążając
za
Dostarczycielem Sygnału.
14.2. Należy też zauważyć, że Firma ma prawo zakończyć swoją współpracę z Dostarczycielem
w dowolnym czasie i bez uprzedniego ostrzeżenia Klienta, tak więc Klient nie będzie w stanie
używać Zleceń Automatycznych w stosunku do tego Dostarczyciela Sygnału. Firma nie
zostanie pociągnięta do odpowiedzialności przez Klienta za jakiekolwiek szkody spowodowane
przez takie zdarzenie.
14.3. Jeśli Klient zmodyfikuje lub anuluje Zlecenia Dostarczyciela Sygnału, osiągnie on
materialnie inny wynik, niż Zlecenia Dostarczyciela Sygnału i Zlecenie Klienta nie zostanie
automatycznie zamknięte lub zmienione kiedy wcześniejsza pozycja automatyczna zostanie
zmieniona lub zamknięta przez Dostarczyciela Sygnału.
14.4. Klient ma prawo dezaktywować funkcję Zleceń Automatycznych dla określonego Zlecenia
na Platformie lub odłączyć się od Dostarczyciela Sygnału. Przyjmuje się, że od tego momentu,
Klient będzie podejmował własne decyzje w odniesieniu do swoich Zleceń, Otwierania lub
Zamykania albo modyfikowania swoich Pozycji, a Firma zrealizuje takie Polecenia Klienta
zgodnie z konkretnymi instrukcjami Klienta. Jednakże Klient przyjmuje do wiadomości i
akceptuje, że jego interwencja może pokrzyżować strategię handlową Dostarczyciela Sygnału i
wywołać straty dla Klienta.
14.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że wykorzystywanie lub poleganie na historii handlowej
wybranego Dostarczyciela Sygnału nie gwarantuje przyszłych wyników albo tego, że Klient nie
poniesie strat. Dostarczając informacje każdego z Dostarczycieli Sygnału na Platformie lub jej
Stronie Internetowej, Firma nie jest traktowana jakoby dostarczała rad lub rekomendacji lub
sugestii lub ofert aby wybrać Dostarczyciela Sygnału do Zleceń Automatycznych lub
zapewnienia lub gwarancji że jego przyszłe handle będą zgodne z jego poprzedzającą,
pomyślną aktywnością handlową.
14.6. Przyjmuje się i uzgadnia, iż Firma nie generuje rad na temat, ani nie decyduje na temat
strategii lub decyzji lub działań Dostarczycieli Sygnału.
14.7 Firma prowadzi wszystkie racjonalnie możliwe starania, aby wykonać Zlecenia Klienta w
trybie Zleceń Automatycznych bez nadmiernego opóźnienia i niezwłocznie jak najbliżej jak to
możliwe Transakcji zakończonych przez Dostarczyciela Sygnału. Klient przyjmuje do
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wiadomości, że Zlecenia Automatyczne pozwalają jedynie na imitację Transakcji Dostarczyciela
Sygnału. Dodatkowo, pomimo wszelkich uzasadnionych wysiłków Firmy, Klient przyjmuje do
wiadomości, że wykonanie Zleceń może być opóźnione z powodów znajdujących się poza
kontrolą Firmy i nawet doskonałe urządzenia elektroniczne nie gwarantują że wykonanie Zleceń
Klienta odbędzie się w tym samym bądź zbliżonym czasie, kiedy odpowiednia Transakcja
Dostarczyciela Sygnału została zakończona czy też zostanie złożona bądź wykonana w ogóle.
14.6.
Firma
dołoży
uzasadnionych
wysiłków,
aby
wykonać
Zlecenie
(aby
zamknąć bądź otworzyć pozycję), lecz zostaje przyjęte i uzgodnione, że wykonanie lub
przekazanie nie zawsze może być w ogóle osiągnięte z powodów będących poza kontrolą
Firmy.
14.7 Firma nie może zagwarantować, że Klient zawsze będzie w stanie porozumieć się z
Dostarczycielami Sygnału przez Platformę, ani tego, że Klient porozumie się bez zakłóceń,
opóźnień lub innych wad związanych z komunikacją. Firma nie będzie odpowiedzialna za żadne
zakłócenia, opóźnienia lub inne zaniedbania tego typu w jakichkolwiek połączeniach
doświadczonych przez Klienta podczas korzystania z Platformy.
14.8. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Platforma, a w szczególności Zlecenia Automatyczne
mogą nie funkcjonować bezbłędnie. Firma nie gwarantuje że funkcje zawarte w Platformie
odpowiedzą na wymogi Klienta lub że działanie Platformy będzie niezakłócone oraz wolne od
błędów. Całe ryzyko dotyczące jakości oraz funkcjonowania Platformy/Strony Internetowej
należy do Klienta. Platforma udostępniona przez Firmę jest udostępniona na zasadzie “TAK,
JAK JEST”
14.9. Firma nie będzie odpowiadała za jakiekolwiek szkody, które Klient może odnieść w
rezultacie użytkowania Platformy oraz funkcji Zlecenia Automatyczne lub przybierania
odwrotnej strategii do Transakcji Dostarczyciela Sygnału.
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