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      Forex TB Limited – OŚWIADCZENIE DOT. RYZYKA I OSTRZEŻENIE O RYZYKU  
 
 

1. Wprowadzenie 
 

1.1 Udostępniamy Ci (naszemu klientowi lub potencjalnemu klientowi) Oświadczenie dot. ryzyka 

i Ostrzeżenie o ryzyku („Ostrzeżenie”) zgodnie z postanowieniami ustawy (L. 87(Ι)/2017) z 2017 

roku o usługach inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych 

(„Ustawa”), która została później znowelizowana i ma zastosowanie do spółki Forex TB Limited 

(„Spółka”, „my”). 

1.2. Wszyscy klienci i potencjalni klienci powinni uważnie przeczytać oświadczenie dot. ryzyka i 

ostrzeżenie o ryzyku, które są zawarte w tym powiadomieniu, zanim złożą oni wniosek do Spółki 

o otwarcie konta inwestycyjnego i rozpoczną inwestowanie razem z nią. Jednakże należy 

zauważyć, że niniejszy dokument nie może ujawniać oraz wyjaśniać i nie ujawnia oraz nie wyjaśnia 

wyjaśnia wszystkich rodzajów ryzyka i innych istotnych aspektów związanych z inwestowaniem 

w instrumenty finansowe oferowane przez Spółkę. Niniejsze powiadomienie zostało 

opracowane, aby wyjaśnić ogólne warunki i charakter ryzyka związanego z inwestowaniem w 

instrumenty finansowe na uczciwych i niewprowadzających w błąd zasadach. 

1.3. Spółka realizuje zlecenia klientów odnośnie kontraktów na różnice kursowe („CFD”) w 

zakresie akcji, towarów, indeksów, par walutowych (FX) i walut wirtualnych (kryptowalut) itd. W 

niniejszej Powiadomieniu kontrakty CFD mogą być nazywane Instrumentami finansowymi. 

2. Opłaty i podatki 
 

2.1. Świadczenie usług dla Klienta przez Spółki może podlegać opłatom, które są dostępne na 

stronie internetowej Spółki (Kliknij tutaj). Zanim Klient rozpocznie inwestowanie, powinien 

przeczytać i zrozumieć wszystkie opłaty i prowizje, za które może ponosić odpowiedzialność. 

Klient ponosi odpowiedzialność za sprawdzanie, czy w ramach opłat nie pojawiły się jakiekolwiek 

zmiany. 

2.2. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone w wartościach pieniężnych (ale na przykład w 

postaci wartości procentowej lub wzoru), Klient powinien upewnić się, że rozumie, jaki mogą 

mieć skutek. 

2.3. Spółka w dowolnym momencie może zmienić swoje koszty i związane z nimi opłaty, zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy z klientem, która znajduje się na jej stronie internetowej 

pod adresem (Kliknij tutaj). 
 

2.4. Istnieje ryzyko, że transakcje Klienta w zakresie jakichkolwiek instrumentów finansowych 

mogą podlegać lub zacząć podlegać podatkowi i/lub innym opłatom, na przykład ze względu na 

zmiany w ustawodawstwie lub jego sytuacji osobistej. Spółka nie gwarantuje, że należne będą 

podatki i/lub jakiekolwiek inne opłaty skarbowe. Spółka nie oferuje porad podatkowych, a w razie 

jakichkolwiek pytań zaleca zasięgnięcie przez Klienta porady od profesjonalnego doradcy 

podatkowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje. 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/general-fees/
https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
http://www.rodeler.com/%23!24option-client-agreement/nntl8
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2.5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki i/lub inne opłaty z tytułu swoich 

transakcji. 

2.6. Należy zauważyć, że wspomniane podatki mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia.  

2.7. Jeśli wymagają tego stosowne przepisy, Spółka od wszystkich należnych Klientowi płatności 

odlicza kwotę, która jest wymagana do odliczenia przez organy podatkowe zgodnie ze 

stosownymi przepisami. 

2.8. Mogą powstać inne koszty, w tym podatki, związane z transakcjami zrealizowanym na 

platformie inwestycyjnej, za które Klient ponosi odpowiedzialność i które nie są opłacane przez 

Spółkę, ani nie są przez nią narzucane. Pomimo wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności Klienta 

do uwzględniania należnych podatków i bez odstępstwa od niej, Klient wyraża zgodę na to, że 

możemy odliczać podatki, których mogą wymagać stosowne przepisy w związku z prowadzoną 

przez niego działalnością inwestycyjną na platformie inwestycyjnej. Klient ma świadomość, że 

Spółka ma prawo do odliczania z jego konta inwestycyjnego wszelkich kwot związanych ze 

wspomnianymi odliczeniami podatków. 

2.9. Należy zauważyć, że ceny Spółki w związku z inwestowaniem w kontrakty CFD są 

ustalane/kwotowane zgodnie z Polityką realizacji zleceń i postępowania w najlepszym interesie 

Spółki, która jest dostępna na stronie jej internetowej pod adresem (Kliknij tutaj). Należy 

zauważyć, że ceny Spółki mogą różnić się od cen dostępnych w innym miejscu. Ceny wyświetlane 

na platformie inwestycyjnej Spółki odzwierciedlają ostatnią znaną cenę dostępną w tym 

momencie przed złożeniem zlecenia, jednak rzeczywista cena realizacji zlecenia może się różnić, 

zgodnie z Polityką realizacji zleceń i postępowania w najlepszym interesie Spółki i Umową z 

klientem. Z tego powodu cena, którą otrzymuje Klient podczas otwierania lub zamykania pozycji 

może bezpośrednio nie odpowiadać rzeczywistym cenom rynkowym w momencie, w którym 

następuje sprzedaż kontraktu CFD lub odzwierciedlać cen brokerów/dostawców osób trzecich. 

3. Ryzyko osób trzecich 
 

3.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka niezwłocznie umieści wszystkie pieniądze 

otrzymane od Klienta na jednym lub więcej odseparowanych kont (nazwanych kontami klienta) 

w godnych zaufania instytucjach finansowych (na lub poza terytorium Cypru lub EOG), takich jak 

instytucje kredytowe lub banki państw trzecich. Mimo że zgodnie ze stosownymi przepisami 

Spółka wykazuje dostateczne umiejętności, dbałość i staranność w zakresie wyboru instytucji 

finansowych, Klient przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić okoliczności, które będą poza 

kontrolą Spółki i z tego powodu nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za spowodowane przez 

nie straty względem Klienta w wyniku niewypłacalności lub jakichkolwiek innych analogicznych 

postępowań lub upadłości instytucji, w której będą przechowywane pieniądze Klienta. 

 
3.2. Wspomniana instytucja finansowa (w punkcie 3.1), u której będą przechowywane pieniądze 

Klienta może znajdować się na lub poza terytorium Cypru lub EOG. Klient przyjmuje do 

wiadomości, że przepisy prawne i regulacyjne mające zastosowanie do takich instytucji 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/bestinterest-and-orderexecution-policy/
http://www.rodeler.com/%23!blank/sis3w
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finansowych znajdujących się poza terytorium Cypru lub EOG będą się różnić od przepisów 

obowiązujących na Cyprze. Z tego powodu w przypadku niewypłacalności lub jakichkolwiek 

innych analogicznych postępowań lub upadłości takiego podmiotu pieniądze Klienta mogą być 

traktowane inaczej niż w przypadku, gdyby pieniądze były przechowywane na odseparowanym konta na 

Cyprze. 

 
3.3. Instytucja finansowa, do której Spółka przekaże pieniądze Klienta (zgodnie z punktem 3.1), 

może przechowywać je na konta zbiorowym. Z tego powodu w razie wszczęcia postępowania 

upadłościowego lub podobnego względem takiej instytucji finansowej, Spółce przysługuje 

wyłącznie prawo do złożenia w imieniu Klienta niezabezpieczonego roszczenia wobec takiej 

instytucji finansowej, a Klient ponosi ryzyko, że środki otrzymane przez Spółkę od tej instytucji 

finansowej będą niewystarczające do zaspokojenia roszczeń Klienta. 

 
3.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka samodzielnie nie realizuje zleceń klientów, 

tj. jako transakcji bezpośrednich wobec Klienta. Spółka otrzymuje, a następnie przekazuje i 

realizuje zlecenia klienta za pośrednictwem osób trzecich (dostawcy płynności). To znany i prosty 

proces, który został wyjaśniony w naszej „Zbiorczej polityce realizacji zleceń i postępowania w 

najlepszym interesie”, która znajduje się pod adresem (Kliknij tutaj). W przypadku, gdy po 

pomyślnym złożeniu zlecenia przez Klienta u dostawcy płynności wystąpi brak płynności, Spółka 

nie będzie miała możliwości rozliczenia transakcji dla Klienta (tj. zapłacenia Klientowi różnicy jego 

udanej transakcji). 
 

4. Niewypłacalność 
 

4.1. Niewypłacalność Spółki lub niedotrzymanie przez nią zobowiązań może prowadzić do 

zamknięcia otwartych pozycji Klienta bez jego zgody, a w wyniku tego może on ponieść straty. 

5. Fundusz Rekompensat dla Inwestorów 
 

5.1. Spółka jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów dla klientów firm 

inwestycyjnych  podlegającym regulacjom Republiki Cypryjskiej. Roszczenia klientów objętych 

ubezpieczeniem względem Spółki mogą zostać uregulowane przez Fundusz Rekompensat dla 

Inwestorów, w sytuacji, gdy Spółka nie jest w stanie tego zrobić ze względu na swoją sytuację 

finansową. Odszkodowanie nie będzie przekraczać dwudziestu tysięcy euro (20 000 EUR) lub 90% 

(dziewięćdziesięciu procent) kwoty łącznych roszczeń objętych ubezpieczeniem każdego klienta, 

w zależności od tego, która z tych wartości jest najniższa.  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj 

się z „Powiadomieniem od Funduszu Rekompensat dla Inwestorów”,  które znajduje się na stronie 

internetowej Spółki po adresem (Kliknij tutaj). 
 

6. Ryzyko techniczne 
 

6.1. Klient, a nie Spółka ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek ryzyko strat finansowych 

spowodowane awarią, nieprawidłowym działaniem, przerwą w działaniu, utratą połączenia lub 

złośliwymi działaniami systemów informacyjnych, komunikacyjnych, elektrycznych, 

elektronicznych lub innego rodzaju, które nie wynikają z rażących zaniedbań lub umyślnego 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/bestinterest-and-orderexecution-policy/
https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/investor-compensation-fund/
http://www.rodeler.com/%23!24option-investors-compensation-fund/zwegt
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działania Spółki. 

6.2. Jeśli Klient zawiera transakcję w systemie elektronicznym, będzie on narażony na ryzyko 

związane z systemem, w tym z awariami sprzętu i oprogramowania, serwerów, linii 

komunikacyjnych oraz utratą połączenia internetowego. Skutkiem takiej awarii może być to, że 

jego zlecenie nie zostanie zrealizowane zgodnie z jego instrukcjami albo nie zostanie zrealizowane wcale. 

W przypadku takiego zaniedbania Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która nie wynika z jej 

rażących zaniedbań lub umyślnego działania. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientowi 

bezpieczne wrażenia bez żadnych zakłóceń przy korzystaniu z internetu. Jednakże Klient przyjmuje do 

wiadomości fakt, że w przypadku, gdy osoby trzecie (hakerzy) rozpoczną skoordynowany atak na systemy 

Spółki, może wystąpić przerwanie świadczenia usług, które może spowodować straty dla klientów. Spółka 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wspomniane ataki w zakresie, w jakim podjęła ona wszelkie 

rozsądne środki i dołożyła wszelkich starań, aby ochronić się przed wspomnianymi złośliwymi działaniami. 

6.3. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że zaszyfrowane informacje przekazywane za 

pośrednictwem wiadomości e-mail nie są zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

6.4. W przypadkach, gdy występuje nadmierny przepływ transakcji, Klient może napotkać pewne 

trudności w nawiązaniu połączenia telefonicznego ze Spółkę lub dostępem do jej 

platformy/systemu, szczególnie na dynamicznym rynku (na przykład, podczas publikacji 

kluczowych wskaźników makroekonomicznych lub wiadomości). 

6.5. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że połączenie internetowe może podlegać przypadkom, 

które mogą wpływać na jego dostęp do strony internetowej i/lub platformy inwestycyjnej Spółki, 

w tym m.in. zakłóceń lub przerw w transmisji danych, awarii sprzętu i oprogramowania, utraty 

połączenia internetowego, awarii publicznych sieci elektrycznych lub ataków hakerskich. Spółka 

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takich wydarzeń, 

które znajdują się poza jej kontrolą lub za jakiekolwiek inne straty, koszty, zobowiązania lub 

wydatki (w tym m.in. utraty zysków), które mogą wynikać z niemożliwości uzyskania dostępu 

przez Klienta do strony internetowej i/lub systemu transakcyjnego Spółki czy też opóźnienia lub 

błędów w przesyłaniu zleceń lub transakcji, które nie wynikają z jej rażących zaniedbań lub 

umyślnego działania. 

6.6. W związku z wykorzystywaniem sprzętu komputerowego, danych i sieci komunikacji 

głosowych Klient ponosi, między innymi, następujące ryzyko, a w takim przypadku Spółka nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikające straty: 
 

(a) Przerwy w dostawie prądu w zakresie sprzętu po stronie Klienta lub dostawcy bądź 

operatora komunikacji (w tym komunikacji głosowej), który go obsługuje. 

(b) Fizyczne uszkodzenie (lub zniszczenie) kanałów komunikacyjnych używanych do 

połączenia Klienta i dostawcy (operatora komunikacji), dostawcy oraz serwera 

inwestycyjnego lub informacyjnego Klienta. 

(c) Przerwy w komunikacji (niska jakość nie do przyjęcia) za pośrednictwem kanałów 

używanych przez Klienta lub kanałów używanych przez dostawcę bądź operatora 
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komunikacji (w tym komunikacji głosowej), z którego korzysta Klient. 

(d) Nieprawidłowe lub niezgodne z wymaganiami ustawienia terminalu klienta. 

(e) Aktualizowanie terminalu klienta w niewłaściwym czasie. 

(f) Korzystanie z kanałów komunikacyjnych, sprzętu i oprogramowania, powoduje ryzyko 

nieodebrania wiadomości (w tym wiadomości tekstowych) od Spółki przez Klienta. 

(g) Nieprawidłowe działanie lub niesprawność platformy inwestycyjnej, która obejmuje 

również terminal klienta. 

6.7. Klient może ponieść straty finansowe wywołane przez urzeczywistnienie się powyższego 

ryzyka. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za w takim przypadku, a Klient jest odpowiedzialny 

za wszelkie związane z nim straty, które może ponieść w zakresie, w jakim nie wynikają one z 

rażących zaniedbań lub umyślnego działania Spółki. 

7. Platforma inwestycyjna 
 

7.1. Klient musi mieć na uwadze, że w przypadku inwestowania na elektronicznej platformie 
inwestycyjnej przejmuje on ryzyko strat finansowych, które mogą być następstwem między 

innymi: 

• awarii urządzeń i oprogramowania Klienta, a także słabej jakości połączenia. 

• awarii, nieprawidłowego działania lub użycia sprzętu lub oprogramowania Spółki albo 
Klienta. 

• niewłaściwego działania sprzętu Klienta. 

• nieprawidłowych ustawień terminalu klienta. 

• opóźnień w aktualizacjach terminalu klienta. 

7.2. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że tylko jedno polecenie może znajdować się w kolejce 

w tym samym czasie. Po tym jak Klient wysłał polecenie, jakiekolwiek dalsze polecenia przez 

niego wysłane są ignorowane, a do czasu jego realizacji pojawia się komunikat „zlecenie jest 

zablokowane”. 

7.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że połączenie między terminalem klienta a serwerem Spółki 

na pewnym etapie może zostać przerwane i niektóre oferty mogą nie dotrzeć do terminalu 
klienta. 

7.4. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że gdy zamyka składanie zlecenia lub usuwa okno lub 

okno otwarcia/zamknięcia pozycji, polecenie, które zostało wysłane do serwera, nie zostanie 

anulowane. 

7.5. Zlecenia będące w kolejce mogą być realizowane po kolei. Wiele zleceń pochodzących w tym 

samym czasie, z tego samego konta inwestycyjnego może nie zostać zrealizowanych. 

7.6. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że gdy zamyka zlecenie, nie zostanie ono anulowane. 

7.7. W przypadku, gdy Klient nie otrzymał decyzji w sprawie przypadku działania siły wyższej w 

ramach realizacji wcześniej wysłanego zlecenia, a jednak podejmuje decyzję o powtórzeniu 
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zlecenia, akceptuje on ryzyko wynikające z zawierania dwóch transakcji zamiast jednej. 

7.8. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że jeśli zlecenie oczekujące w zakresie kontraktów CFD 

zostało już zrealizowane ale Klient wyśle polecenie, aby zmienić jego poziom, jedynym 

poleceniem, które zostanie zrealizowane, będzie polecenie zmiany poziomu Stop Loss i/lub Take 

Profit w zakresie otwartej pozycji, podczas gdy uruchomiono zlecenie oczekujące. 

 

8. Przypadki działania siły wyższej 
 

8.1. W przypadku działania siły wyższej Spółka może nie mieć możliwości zorganizowania 

realizacji zleceń klienta lub spełnienia swoich obowiązków wobec klienta zgodnie z niniejszą 

Umową z klientem, która znajduje się pod adresem (Kliknij tutaj). W wyniku tego Klient może 

ponieść straty finansowe. 
 

8.2. Zgodnie z niniejszą Umową z klientem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

straty lub szkody wynikające z niewypełnienia, przerwy lub opóźnienia w wypełnianiu jej 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z klientem, jeśli jest to spowodowane 

wystąpieniem przypadku działania siły wyższej. 

9. Komunikacja pomiędzy Klientem a Spółką 
 

9.1. Klient akceptuje ryzyko poniesienia strat finansowych spowodowanych przez fakt, że Klient 

otrzymał z opóźnieniem lub w ogóle nie otrzymał żadnego zawiadomienia od Spółki. 

9.2. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że zaszyfrowane informacje przekazywane za 

pośrednictwem wiadomości e-mail nie są zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

9.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostęp nieupoważnionych osób trzecich do 

informacji, w tym adresów elektronicznych, komunikatów elektronicznych, danych osobowych i 

danych dostępu, przesyłanych między Spółką a Klientem lub przy użyciu internetu lub innych sieci 

komunikacyjnych, telefonu czy innych środków elektronicznych. 

9.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko w odniesieniu do niedostarczonych 

wiadomości wewnętrznych wysłanych do Klienta przez Spółkę za pośrednictwem jej 

internetowego systemu transakcyjnego, ponieważ są one automatyczne usuwane w ciągu trzech 

(3) dni kalendarzowych. 

10. Nietypowe warunki rynkowe 
 

10.1. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że w trakcie panowania nietypowych warunków 

rynkowych okres realizacji zleceń może się wydłużyć lub realizacja zleceń po ustalonej cenie może 

nie być możliwa albo mogą one w ogóle nie zostać zrealizowane. 

10.1. Nietypowe warunki rynkowe obejmują m.in. okresy gwałtownych wahań cen, jeśli w ciągu 

jednej sesji giełdowej cena zanotuje wzrost lub spadek do tego stopnia, że inwestowanie zostaje 

zawieszone lub ograniczone zgodnie z zasadami odpowiedniej giełdy albo wystąpi brak płynności 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
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lub może się to wydarzyć podczas otwarcia sesji giełdowej. 

 

11. Waluta obca 
 

11.1. W przypadku, gdy instrument finansowy jest przedmiotem obrotu w walucie innej niż 

waluta stosowana w kraju zamieszkania Klienta i/lub jego konta inwestycyjnego, jakiekolwiek 

zmiany w kursach wymiany mogą mieć niekorzystny wpływ na jej wartość, cenę i notowania, a 

także mogą prowadzić do strat po stronie Klienta. 

12. Konflikty interesów 
 

12.1. Podczas kontaktów Spółki z Klientem Spółka, współpracownik, odpowiednia osoba lub 

jakakolwiek inna osoba powiązana ze Spółką może mieć interes, utrzymywać relację lub 

porozumienie, które jest istotne w związku ze omawianą transakcją/zleceniem lub pozostaje w 

konflikcie z interesem Klienta. 

12.2. Do takich przykładów należą ważne okoliczności, które stanowią lub mogą spowodować 

konflikt interesów związany z istotnym ryzykiem uszczerbku dla interesów jednego klienta lub 

większej liczby klientów w wyniku świadczenia usług inwestycyjnych: 
 

• system premii pieniężnych Spółki może przyznać jej pracownikom premię w oparciu o wielkość 
transakcji itd.; 

• Spółka może realizować zlecenia klientów za pośrednictwem podmiotów należących do tej 

samej grupy spółek, w przypadku których przychody wspomnianych podmiotów w dużej 

mierze pochodzą ze strat inwestycyjnych Klienta; 

• Spółka może otrzymywać lub płacić zachęty na rzecz lub od osób trzecich w związku z 

polecaniem nowych klientów lub transakcji klientów; 

 
12.3. Aby uzyskać więcej informacji o konfliktach interesów i procedurach i środkach kontroli, 

których przestrzega Spółka w celu zarządzania rozpoznanymi konfliktami interesów, zapoznaj się 

ze Zbiorczą polityką przeciwdziałania konfliktom interesów Spółki, która znajduje się na jej stronie 

internetowej pod adresem (kliknij tutaj). 
 

13. Odpowiedniość 
 

13.1. Spółka wymaga, aby w trakcie procesu składania wniosku Klient przeszedł test 

odpowiedniości i w oparciu o dostarczone dokumenty ostrzega go, jeśli inwestowanie w 

kontrakty CFD nie jest dla niego odpowiednie. W tym kontekście Spółka zaprojektowała, wdrożyła 

i utrzymuje mechanizm oceny umożliwiający określenie, czy produkt jest odpowiedni dla 

klientów, czy też nie. Spółka automatycznie odrzuca (potencjalnych) klientów, którzy uzyskają 

bardzo niski wynik. Dla wszystkich innych (potencjalnych) klientów, każda decyzja odnośnie tego, 

czy otworzyć konto handlowe i czy rozumieją związane z tym ryzyko, czy nie, należy do nich. 
 
 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/conflicts-of-interest-policy/
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14. INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE ZŁOŻONYMI INSTRUMENTAMI 
FINANSOWYMI (CFD) 

 

14.1. WPROWADZENIE 
 

Inwestowanie w kontrakty CFD może narazić na ryzyko kapitał Klienta, szczególnie jeśli zostanie 

wykorzystane do spekulacji. Kontrakty CFD zostały sklasyfikowane jako złożone instrumenty 

finansowe obarczone wysokim ryzykiem, a inwestowanie w nie może wiązać się z utratą 

wszystkich środków. Inwestowanie w kontrakty CFD nie jest odpowiednie dla każdego inwestora 

detalicznego. 

Decyzje inwestycyjne podejmowane przez klientów podlegają wahaniom na różnych rynkach, 

walutom oraz ryzyku ekonomicznemu, politycznemu, biznesowemu itp. i mogą prowadzić do 

strat. 

Klient przyjmuje do wiadomości i bez zastrzeżeń akceptuje fakt, że niezależnie od jakichkolwiek 

ogólnych informacji, które mogły zostać podane przez Spółkę, wartość każdej inwestycji w 

zakresie instrumentów finansowych może ulegać wahaniom w górę lub w dół. Klient przyjmuje 

do wiadomości i bez zastrzeżeń akceptuje fakt, znacznego ryzyko poniesienia strat i szkód 

wynikających z kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych i oświadcza, że jest 

skłonny podjąć takie ryzyko. 

 
Ogólne informacje o głównych ryzykach i innych istotnych czynnikach inwestowania w kontrakty 
CFD określono poniżej: 

 

i. Inwestowanie w kontrakty CFD ma charakter wyjątkowo spekulacyjny i jest ryzykowne i nie 

jest odpowiednie dla każdego, a tylko dla inwestorów, którzy: 

a) rozumieją i są skłonni podjąć ryzyko ekonomiczne, prawne i każde inne związane z takim 
rodzajem inwestowania. 

b) uwzględniają swoją osobistą sytuację finansową, środki, styl życia i zobowiązania 

finansowe, które są w stanie spełnić i stracić wszystkie środki na ich konta. 

c) mają wiedzę, która pozwala zrozumieć charakter inwestowania w kontrakty CFD, aktywów 
i rynków bazowych. 

d) mają niezbędną wiedzę specjalistyczną odnośnie inwestowania w kontrakty CFD w 

zakresie walut wirtualnych i są w stanie zrozumieć określoną specyfikę i ryzyka związane 
z tymi produktami 

 
ii. Spółka nie udziela Klientowi żadnych porad dotyczących kontraktów CFD, aktywów i rynków 

bazowych, ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, w tym nawet wtedy, gdy Klient 

poprosi o taką poradę i/lub rekomendację. Jednakże Spółka może przekazywać Klientowi 

informacje i narzędzia dostarczane przez osoby trzecie w „aktualnym stanie” (tj. Spółka nie 

zatwierdza, nie popiera, ani nie ma pływu na wspomniane informacje i/lub narzędzia), które mogą 

być wskazaniem dotyczącym trendów lub okazji inwestycyjnych. Klient akceptuje i przyjmuje do 
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wiadomości, że podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o wspomniane informacje i/lub 

narzędzia dostarczane przez osoby trzecie może doprowadzić do strat i ogólnego obniżenia się 

wartości aktywów Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z 

działań podjętych przez Klienta na podstawie informacji i/lub narzędzi dostarczonych przez osoby 

trzecie. 
 
 

iii. Kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe, których wartość pochodzi od cen 

aktywów/rynków bazowych, do których się odnoszą (na przykład waluty, indeksy giełdowe, 

akcje, metale, indeksy, kontrakty futures i forward itd.). Dlatego wyjątkowo ważne jest, aby 

Klient rozumiał ryzyko związane z inwestowaniem we właściwe aktywa/rynki bazowe, 

ponieważ wahania cen na rynku bazowym w zakresie aktywów bazowych będą wpływać na 

rentowność jego transakcji. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie polityki cenowej Spółki, 

zapoznaj się z Polityką realizacji zleceń i postępowania w najlepszym interesie Spółki, która 

znajduje się pod adresem (Kliknij tutaj). 
 

iv. Informacje na temat wyników w zakresie kontraktów CFD, aktywów i rynków bazowych 

osiągniętych w przeszłości nie stanowią gwarancji obecnych i/lub przyszłych wyników. 

Wykorzystanie danych historycznych nie stanowi wiążącej lub bezpiecznej prognozy 

dotyczącej odpowiednich, przyszłych wyników w zakresie kontraktów CFD, do których 

odnoszą się wspomniane informacje. 

 
v. Zmienność: 

Niektóre instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu w szerokich przedziałach w ciągu w 

jednej sesji, które charakteryzują się wysokimi zmianami cen. Dlatego Klient musi wziąć po 

uwagę, że wiążą się one z wysokim ryzykiem utraty środków.  Cena instrumentu finansowego 

wynika z ceny określonego, aktywa bazowego, do którego odnosi się konkretny instrument 

finansowy. Instrumenty finansowe i rynki bazowe, na których są one przedmiotem obrotu, 

mogą charakteryzować się wysoką zmiennością. Ceny instrumentów finansowych i aktywów 

bazowych mogą podlegać gwałtownym wahaniom w szerokich przedziałach wartości. 

Ponadto mogą one odzwierciedlać nieprzewidziane zdarzenia lub zmiany w panujących 

warunkach, z których żadne nie mogą być kontrolowane przez Klienta lub Spółkę. W 

określonych warunkach rynkowych realizacja zlecenia Klienta po ustalonej cenie może okazać 

się niemożliwa, co może prowadzić do strat.  Na ceny instrumentów finansowych i aktywów 

bazowych mogą wpływać między innymi zmiany w stosunku popytu do podaży, polityce 

rządowej, programy rządowe dla rolnictwa i handlu, a także wszelkie narodowe i 

międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz występujące w danym czasie 

właściwości psychologiczne odpowiedniego rynku. 

 
vi. Płynność: 

Ryzyko związane z płynnością odnosi się do zdolności do łatwego spieniężenia aktywów bez 

odczuwania znacznych spadków w ich cenach. Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości 

fakt, że instrumenty bazowe wchodzące w skład pewnych produktów pochodnych, które są 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/bestinterest-and-orderexecution-policy/
http://www.rodelerltd.com/24option/en/bestexecutionpolicy_24option.pdf
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oferowane przez Spółkę, mogą z natury charakteryzować się wysoką płynnością lub od czasu 

do czasu doświadczać utrzymujących się problemów z nią związanych ze względu na 

niekorzystne warunki rynkowe. Aktywa bazowe charakteryzujące się brakiem płynności mogą 

wykazywać wysoki poziom zmienności w ramach ich cen, a wskutek tego wyższy poziom 

ryzyka, a to z kolei zazwyczaj prowadzi do większych luk cenowych w ramach cen kupna i 

sprzedaży określonego instrumentu bazowego niż takich, które w innym wypadku miały by 

miejsce w warunkach płynności rynkowej. Ceny produktów pochodnych, które oferuje 

Spółka, odzwierciedlają wspomniane, duże luki cenowe.  
 
 

vii. Transakcje pozagiełdowe w zakresie pochodnych instrumentów finansowych: 

Kontrakty CFD oferowane przez Spółkę to transakcje pozagiełdowe (tj. w obrocie 

pozagiełdowym). Warunki inwestycyjne są określane przez nas (zgodnie z warunkami 

inwestycyjnymi, które otrzymujemy od naszych dostawców płynności), z zastrzeżeniem 

jakichkolwiek obowiązków, musimy zapewniać możliwie najlepszy poziom realizacji, aby 

kierować się rozsądkiem i działać zgodnie z naszą Umową z klientem oraz z Polityką realizacji 

zleceń i postępowania w najlepszym interesie. Każdy kontrakt CFD, który otwiera Klient za 

pośrednictwem platformy naszej inwestycyjnej powoduje złożenie zlecenia u Spółki. Takie 

zlecenia mogą zostać zamknięte tylko przez Spółkę i nie można ich przenieść na inną osobę. 

 
Podczas gdy rynki pozagiełdowe charakteryzują się wysoką płynnością, transakcje w zakresie 

pozagiełdowych lub niezbywalnych instrumentów pochodnych mogą obejmować wyższy 

poziom ryzyka niż inwestowanie w instrumenty na pochodne w obrocie giełdowym, ponieważ 

w takim przypadku nie istnieje rynek wymiany, na którym można zaknąć otwartą pozycję. 

Upłynnienie istniejącej pozycji, ocena wartości pozycji w zakresie transakcji pozagiełdowej lub 

ocena ekspozycji na ryzyko może okazać się niemożliwa. Nie ma konieczności kwotowania 

cen, a nawet w takim przypadku, zostaną one ustalone przez maklerów wspomnianych 

instrumentów, a wskutek tego określenie, jaka cena będzie uczciwa, jest wyjątkowo trudne. 

 
W ramach transakcji w zakresie kontraktów CFD Spółka wykorzystuje internetowy system 

transakcyjny, którego nie obejmuje definicja znanej giełdy lub alternatywnego systemu 

obrotu i w związku z tym nie posiada on tego samego poziomu ochrony. 
 

viii. Brak ochrony ze strony izby rozrachunkowej: 

Transakcje w zakresie instrumentów finansowych oferowanych przez Spółkę obecnie nie 

podlegają wymaganiom/obowiązkom giełdy izby rozrachunkowej. 

 
ix. Brak dostawy: 

Klient przyjmuje do wiadomości, że nie ma żadnych praw lub obowiązków w odniesieniu do 

aktywów/instrumentów bazowych związanych z kontraktami CFD, w które inwestuje. Nie 

następuje dostawa aktywa bazowego. 

 
x. Zawieszenie inwestowania: 
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W pewnych warunkach rynkowych upłynnienie pozycji może okazać się trudne lub 

niemożliwe. Taka sytuacja może mieć miejsce, na przykład, w okresie gwałtownych wahań 

cen, jeśli w ciągu jednej sesji giełdowej cena zanotuje wzrost lub spadek do tego stopnia, że 

inwestowanie zostaje zawieszone lub ograniczone zgodnie z zasadami odpowiedniej giełdy. 

Składanie zlecenia Stop Loss nie koniecznie musi ograniczać straty Klienta do zamierzonych 

wartości, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić realizację wspomnianego zlecenia 

po ustalonej cenie. W dodatku, w określonych warunkach rynkowych realizacja zlecenie Stop 

Loss może odbywać się po cenie gorszej od ustalonej, a rzeczywiste straty mogą okazać się 

wyższe niż oczekiwano. 
 

xi. Poślizg cenowy: 

Poślizg cenowy to różnica między oczekiwaną ceną transakcji w zakresie kontraktów CFD, a 

tą, po której dana transakcja faktycznie jest zrealizowana. Poślizg cenowy często ma miejsce 

w okresach podwyższonej zmienności (na przykład, ze względu na publikację wiadomości 

rynkowych), co sprawia, że zrealizowanie zlecenie po konkretnej cenie staje się niemożliwe, 

gdy stosuje się zlecenia rynkowe, a także w sytuacji, gdy duże zlecenia są realizowane, a 

zainteresowanie pożądanym poziomem ceny może nie być wystarczające, aby utrzymać 

oczekiwaną cenę transakcji. 

 

14.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA ZWIĄZANEGO SZCZEGÓLNIE Z KONTRAKTAMI CFD: 

 
i. Kontrakty CFD, w które można inwestować za pośrednictwem Spółki to niewygasające 

transakcje, które umożliwiają osiąganie zysku na zmianach w cenie aktywa bazowego 

(akcji, walut, 

towarów, metali szlachetnych i okresowo jakichkolwiek innych aktywów według własnego 
uznania 
Spółki). Jeśli cena określonego aktywa bazowego zmieni się na korzyść Klienta, może on 

osiągnąć duży zysk, jednak jednakowo mała, niekorzystna zmiana na rynku może szybko 

spowodować utratę wszystkich środków Klienta. Zatem Klient nie powinien inwestować w 

kontrakty CFD o ile jest skłonny do podjęcia ryzyka utraty wszystkich środków znajdujących 

się na jego koncie handlowym. 
 

Klient powinien mieć świadomość tego, że inwestowanie w kontakty CFD wiąże się z ryzykiem. 

Transakcje w zakresie kontraktów CFD niosą ze sobą odpowiedzialność warunkową, a Klient 

powinien być świadomy jego skutków, które zostały określone w poniższym punkcie iv. 

 
ii. Dźwignia finansowa i lewarowanie: 

Aby złożyć zlecenie w zakresie kontraktów CFD, Klient jest zobowiązany do utrzymania 

poziomu depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający to przeważnie niewielki 

odsetek ogólnej wartości kontraktu. Oznacza to, że Klient będzie inwestował z 

wykorzystaniem „dźwigni finansowej” lub „lewarowania”. Oznacza to, że stosunkowo 

niewielka zmiana cen może prowadzić do proporcjonalnie znacznie większej zmiany wartości 

pozycji Klienta, co może działać na jego korzyść lub niekorzyść. 
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Zawsze kiedy Klient otwiera transakcje, muszą one utrzymywać odpowiedni poziom kapitału 

w celu spełnienia wymagań dot. depozytu zabezpieczającego i uwzględniać wszystkie bieżące 

zyski i straty. Jeśli sytuacja na rynku zmieni się na niekorzyść pozycji Klienta i/lub zwiększone 

zostaną wymagania dot. depozytu zabezpieczającego, możemy wymagać od Klienta wpłaty 

dodatkowych środków, aby utrzymać jego pozycję lub może on ponieść ryzyko związane z 

zamknięciem jego pozycji przez Spółkę w jego imieniu. 

Wyjątkowo ważne jest, aby Klient uważnie monitorował swoje pozycje, ponieważ efekt 

działania dźwigni finansowej i lewarowanie przyśpieszają możliwość wystąpienia zysków lub 

strat. Klient ponosi odpowiedzialność za monitorowanie swoich transakcji. Podczas gdy ma 

ona otwarte transakcje, zawsze powinien zapewnić sobie taką możliwość. Aby uzyskać więcej 

informacji dotyczących poziomów depozytu zabezpieczającego utrzymanie pozycji i zleceń 

Stop Out, odwiedź naszą stronę internetową. 
 

 

iii. Depozyt zabezpieczający: 

Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości fakt, że bez względu na jakiekolwiek informacje, 

które mogą być oferowane przez Spółkę, wartość kontraktów CFD może ulegać wahaniom w 

górę lub w dół, a nawet możliwa jest sytuacja, w której określona inwestycja może stać się 

bezwartościowa. Wynika to z systemu obliczania poziomu depozytu zabezpieczającego 

stosowanego do takich transakcji, które zasadniczo wiążą się ze stosunkowo niewielkim 

poziomem wpłaty lub depozytu zabezpieczającego w ramach ogólnej wartości kontraktu, w 

taki sposób, że nawet względnie niewielka zmiana na rynku bazowym może mieć 

niewspółmiernie dramatyczny wpływ na transakcję Klienta. Jeśli sytuacja na rynku bazowym 

zmieni się na korzyść Klienta, może on osiągnąć duży zysk, jednak jednakowo mała, 

niekorzystna zmiana na rynku może nie tylko szybko spowodować utratę całej wpłaty Klienta 

ale też narazić go na dodatkowe, wysokie straty. 

 
Spółka może zmienić swoje  wymagania dot. depozytu zabezpieczającego zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy z klientem, która znajduje się na jej stronie internetowej 

Spółki pod adresem (Kliknij tutaj).  
 
 

iv. Odpowiedzialność warunkowa w ramach transakcji inwestycyjnych: 

Odpowiedzialność warunkowa stanowi potencjalne obowiązki, które mogą przyjęte przez 

Klienta w zależności od wyniku zdarzenia, które było poza czyjąkolwiek kontrolą i/lub nikt się 

go nie spodziewał. Na przykład, w przypadku z powodu którego ze względu na ekstremalną 

zmienność ceny aktywa bazowego Klient poniósł straty przekraczające wysokość salda jego 

konta w Spółce (tj. saldo jego konta w Spółce osiągnęło wartość ujemną), może on wówczas 

zostać wezwany do zapłaty kwoty równej wspomnianym stratom. 

 
v. Strategie lub zlecenia ograniczające ryzyko 

Spółka umożliwia składanie określonych zleceń (np. zleceń Stop Loss, w przypadkach 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/
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dozwolonych przez prawo lokalne, lub Stop Limit), które są przeznaczone do ograniczania 

strat do pewnej wysokości. Wspomniane zlecenia mogą nie być odpowiednie, biorąc pod 

uwagę, że warunki rynkowe uniemożliwiają wykonanie takich zleceń, np. ze względu na braku 

płynności na rynku. Naszym celem jest realizowanie takich zleceń niezwłocznie i w sposób 

uczciwy, jednak czas potrzebny na złożenie zlecenia i poziom, na którym jest ono składane, 

zależy od określonego rynku bazowego. Na dynamicznym rynku cena w zakresie poziomu 

zlecenia Klienta może nie być dostępna lub sytuacja na rynku może szybko zmienić się i 

znacznie różnić od określonego poziomu Stop, zanim zdążymy je zrealizować. 

 
Strategie wykorzystujące kombinacje pozycji, takie jak pozycje „spread” i pozycja „straddle” 

mogą nieść ze sobą takie samo ryzyko, jak zajmowanie prostych pozycji „długich” lub 

„krótkich”. Dlatego zlecenia Stop Limit i Stop Loss nie gwarantują ograniczania strat. 
 

vi. Wartości swap 
 

Jeśli Klient przetrzymuje jakiekolwiek pozycje przez noc, obowiązywać go będzie stosowana 
opłata swap. Wartości swap zostały wyraźnie podane na stronie internetowej Spółki pod 
adresem (Kliknij tutaj) i zaakceptowane przez Klienta w trakcie procesu rejestracji konta, tak 
jak zostały opisane w niniejszej Umowie z klientem. 

 
Stawka swap zależy głównie od poziomu stóp procentowych, a także od opłat Spółki za 

przetrzymywanie otwartych pozycji przez noc. Spółka w dowolnym momencie ma prawo do 

zmiany poziomu stawki swap w zakresie każdego kontraktu CFD, a Klient przyjmuje do 

wiadomości fakt, że zostanie poinformowany za pośrednictwem strony internetowej Spółki. 

Klient przyjmuje również do wiadomości fakt, że przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia 

ponosi odpowiedzialność za sprawdzanie specyfikacji kontraktów CFD, które znajdują się na 

stronach internetowych Spółki, w ramach aktualizacji wartości swap. 

 

 
15. Porady i zalecenia 

 

15.1. Spółka nie będzie doradzać Klientowi w ramach zalet konkretnej transakcji lub udzielać mu 

jakichkolwiek porad inwestycyjnych, a Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że w skład Usługi nie 

wchodzi doradztwo inwestycyjne w zakresie kontraktów CFD lub rynków i aktywów bazowych. 

Klient we własnym zakresie będzie zawierać transakcje i podejmować istotne decyzje na 

podstawie własnej oceny sytuacji. Zwracając się do Spółki o zawarcie jakiejkolwiek transakcji, 

Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własną ocenę 

ryzyka z nią związanego. Klient oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, znajomość rynku 

oraz doświadczenie zawodowe, by we własnym zakresie dokonywać oceny zalet i ryzyk 

związanych z jakąkolwiek transakcją. Spółka nie gwarantuje odpowiedniości w zakresie 

produktów będących przedmiotem obrotu zgodnie z niniejszą Umową i swoim obowiązkiem 

powierniczym w relacji z Klientem. 

15.2. Spółka nie będzie miała żadnego obowiązku, aby udzielać Klientowi jakichkolwiek porad 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/general-fees/
http://www.rodelerltd.com/24option/en/generalfees_24option.pdf
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prawnych, podatkowych lub porad innego rodzaju dotyczących jakichkolwiek transakcji. Klient 

powinien zasięgnąć niezależnej porady eksperta, jeśli ma wątpliwości względem tego, czy może 

ponosić jakiekolwiek zobowiązania podatkowe. Klient zostaje niniejszym ostrzeżony o tym, że 

prawo podatkowe podlega okresowym zmianom. 

15.3. Spółka może okresowo i według własnego uznania dostarczać Klientowi (newsletter, który 
może zostać zamieszczany na jej stronie internetowej lub dostarczać swoim subskrybentom za 

pośrednictwem strony internetowej, platformy inwestycyjnej lub w inny sposób) informacje, 
wiadomości, komentarze rynkowe lub inne informacje, które jednak nie wchodzą w skład jej 

usług. W takich przypadkach: 

(a) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie informacje; 

(b) Spółka nie gwarantuje dokładności, poprawności czy kompletności takich informacji ani 

skutków podatkowych lub prawnych jakiejkolwiek związanej z nimi transakcji; 

(c) Wspomniane informacje służą wyłącznie umożliwieniu Klientowi podejmowania własnych 

decyzji inwestycyjnych i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego lub niepożądanych 

materiałów promocyjnych o charakterze finansowym; 

(d) Jeśli dokument zawiera ograniczenia co do osób lub ich kategorii, dla których jest 

przeznaczony, Klient zobowiązuje się nie przekazywać go osobom lub kategoriom osób, 

których dotyczy ograniczenie; 

(e) Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że przed wysyłką Spółka może sama wykorzystać takie 

informacje. Spółka nie deklaruje czasu otrzymania takich wiadomości przez Klienta i nie 

gwarantuje, że otrzyma on je równocześnie z innymi klientami. 

15.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że komentarze rynkowe, wiadomości lub inne informacje 

dostarczane przez Spółkę ulegają zmianom i mogą być wycofane w dowolnej chwili bez 

wcześniejszego powiadomienia. 

16. Brak gwarancji zysków 
 

16.1. Spółka nie udziela żadnych gwarancji osiągnięcia zysku ani nie pozwala uniknąć strat w 

ramach inwestowania w instrumenty finansowe. Spółka nie może zagwarantować przyszłych 

wyników w zakresie konta inwestycyjnego Klienta, obiecać jakichkolwiek konkretnych wyników 

ani tego, że jego decyzje i strategie inwestycyjne będą skuteczne/opłacalne. Klient nie otrzymał 

wspomnianych gwarancji ze strony Spółki lub jakiegokolwiek jej przedstawiciela. Klient ma 

świadomość nieodłącznego ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, a jego 

sytuacja finansowa pozwala mu na podjęcie takiego ryzyka i wytrzymanie jakichkolwiek 

poniesionych strat. Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości fakt, że oprócz ryzyka 

wspomnianego powyżej mogą pojawić się też inne rodzaje ryzyka. 
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17. Świadczenie usług klientom przebywającym we Francji 
 

17.1. Z każdą transakcja w zakresie kontraktów CFD, którą zawierają francuscy klienci 

automatycznie powiązane jest wbudowane, gwarantowane zlecenie Stop Loss, niezależnie od 

tego czy jest ona zawierana na rynku/natychmiastowo, czy przez zlecenie oczekujące. 

Wbudowane, gwarantowane zlecenie Stop Loss będzie się równać wysokości początkowego 

depozytu zabezpieczającego, który jest wymagany do otwarcia pozycji. Oznacza to, że 

maksymalna potencjalna strata na określonej pozycji będzie ściśle ograniczona do kwoty, która 

została początkowo zainwestowana, natomiast maksymalne ryzyko na określonej pozycji będzie 

znane jednocześnie z momentem otwarcia tej pozycji. 

17.2. Powyższa funkcja jest szczególnie przydatna, gdy panują warunki rynkowe charakteryzujące 

się wysoką zmiennością, a ceny nagle zmieniają się z jednego poziomu na drugi, bez 

przechodzenia przez poziom pośredni. Luka cenowa lub poślizg cenowy mogą wystąpić po 

wydarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację na rynku i publikacji wiadomości lub w 

weekendy, gdy rynki są zamknięte. 
 

17.3. Klienci lub potencjalni klienci przebywający we Francji powinno zapoznać się i zrozumieć 

punkt 44 niniejszej Umowy z klientem, która znajduje się na naszej stronie internetowej i 

dostarcza dodatkowych informacji w zakresie kontraktów CFD, z którymi powiązane jest 

wbudowane zlecenie Stop Loss. 

18. Dodatkowe informacje 
 

18.1 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym „Przewodnikiem inwestowania” wydanym 

przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) tutaj, „Ostrzeżeniem dla 

inwestorów w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD)” wydanym wspólnie przez ESMA i Europejski 

Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) tutaj i „Ostrzeżeniem dla inwestorów w zakresie ryzyka związanego z 

inwestowaniem złożone produkty” wydanym przez ESMA, tutaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-682.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-267.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/investor_warning_-_complex_products_20140207_-_en_0.pdf

