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WARUNKI I ZASADY PROWADZENIA HANDLU MetaTrader4
Regulamin FxPro dotycz cy handlu instrumentami finansowymi

WST P
1.1
FxPro Financial Services Limited (zwana dalej "FxPro" lub "Firm ") jest firm inwestycyjn
zajmuj

si

wiatowym po rednictwem na rynkach wiatowych.

1.2
FxPro jest zarejestrowana w Republice Cypryjskiej (Certyfikat nr inkorporacji 181344) przez
Urz d Rejestracji Firm i Syndyków (http://www.mcit.gov.cy). FxPro podlega regulacj
Cyprus Securities and Exchange Commission (Licencja nr 078/07) (http://www.cysec.gov.cy)
i dzia a na podstawie Dyrektywy w sprawie rynków dokumentów finansowych(MiFID)
(dyrektywa UE 2004/39/WE ).

POTWIERDZENIE
2.1.
Klient potwierdza,

e przeczyta , zrozumia i zaakceptowa Warunki i Zasady Handlu

(„Regulamin dotycz cy handlu instrumentami finansowymi”). Firma zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie ( cznie, "Umowa dotycz ca us ug"),
oraz do uzupe nienia informacji zawartych na stronie internetowej Firmy, a nie znajduj cych
si w „Informacjach Prawnych”(„Legal Information”) lub dokumentacji prawnej dost pnej
na tej stronie (https://www.fxpro.com).

2.2
Akceptuj c Warunki Umowy, które stanowi cz
zawiera wi

umowy o wiadczeniu us ug, klient

umow z Firm .
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2.3
Klient przyjmuje do wiadomo ci, e oficjalnym j zykiem Firmy jest j zyk angielski.

ZAKRES WARKUNKÓW HANDLU
3.1
Warunki umowy reguluj wszystkie dzia ania, wi

ce si z realizacj zlece klienta.

3.2
Warunki umowy nie podlegaj

negocjacjom oraz uchylaj

wszystkie inne umowy,

uzgodnienia, o wiadczenia wyra one po rednio lub bezpo rednio przez FxPro, wykluczaj c
sytuacj w której Firma zarz dzi inaczej. FxPro winna poinformowa klienta o ka dych
zmianach w warunkach umowy.

3.3
Wed ug Dyrektywy o
na odleg

wiadczeniu us ug finansowych w obrocie z konsumentami

, prawo N.242 (I) / 2004, regulowany przez dyrektyw

UE 2002/65/WE,

niniejszy dokument, by by prawomocnym nie wymaga podpisania przez adn ze stron
(Firma lub klient).

WYKAZ TERMINÓW
4.1
O ile nie wskazano inaczej, terminy zawarte w Regulaminie maj okre lone znaczenie i mog
by u ywane w liczbie pojedynczej lub mnogiej:
Oznacza cen , po której FxPro jest gotów sprzeda CFD.

Ask

Authorized

reprezentative- Oznacza

upowa niony przedstawiciel

osob

fizyczn

lub

prawna,

która

jest

jednoznacznie upowa niona przez Klienta do dzia ania
w

jego

imieniu;

wy ej

wspomniana

relacja

jest
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udokumentowana poprzez pe nomocnictwo, którego kopia
jest w posiadaniu Firmy

Balance-

Oznacza rodki dost pne na rachunku handlowym, które

Saldo

mog

by

wykorzystywane do obrotu instrumentami

finansowymi

Balance

Currency-

waluta Oznacza walut , w której wyra one jest saldo rachunku

konta

handlowego; nale y zauwa
w

tym

spready,

,

prowizje

e wszystkie op aty
i

swapy,

obliczane

w tej walucie

Base currency- waluta bazowa Oznacza

pierwsz

walut

reprezentowan

w

parze

walutowej, na przyk ad w parze walutowej EURUSD,
walut bazow jest euro

Bid

Oznacza cen , po której FxPro jest gotów kupi CFD.

Client- klient

Oznacza zarówno osob

fizyczn

lub prawn , która

otrzyma a e-mail, o którym mowa w pkt 4.1 Umowy
z Klientem

Client

agrement-

Umowaz Oznacza umow z klientem, która wraz z zawiadomieniem

klientem

o Ryzyku, stanowi podstaw , na której FxPro wiadczy
us ugi inwestycyjne i dodatkowe us ugi na rzecz klienta;
dost pna pod adresem https://www.fxpro.com

Contract

for

difference-

kontrakt
kursowej(CFD)

Oznacza CFD dla rynku natychmiastowych transakcji

ró nicy walutowych ("FX"), lub CFD dla akcji, lub CFD dla rynku
natychmiastowych transakcji zawieranych

na

metale

szlachetne i nieszlachetne lub CFD dla transakcji
terminowych futures lub innego instrumentu CFD, który
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umo liwia

obrót

za

handlowych

(/ej)

FxPro;

finansowych

wy cznie do celów

po rednictwem

dost pna

pe na

jest

lista

online

platform(y)
instrumentów

pod

adresem

wszelkie

dzia ania

https://www.fxpro.com.

Corporate actions- operacje W
na papierach warto ciowych

my l

‘Warunków

i

zasad’,

podejmowane przez emitenta, którego notowane papiery
warto ciowe s powi zane z instrumentami finansowymi
cymi w wymianie na platformie handlowej FxPro,
czaj c w to mi dzy innymi: (i) podzia akcji, (ii)
ich konsolidacj , (iii) prawa do emisji, (iv) po czenia
i przej cia oraz (v) dywidendy.

Declared price-

dana cena

Oznacza

cen ,

której

klient

za da

dla

zlecenia

natychmiastowego lub transakcji oczekuj cej.

Equity- kapita

Oznacza saldo plus lub minus zyski lub straty, które
wywodz si od/s efektem wszelkich otwartych pozycji.

Free margin – wolne rodki
pieni ne

Oznacza rodki, które s dost pne do otwierania pozycji.
one obliczane jako:
Wolne rodki Pieni ne = Kapita - Mar a

Good till cancel(GTC)- wa ne Zamówienie w toku zlecone przez klienta, wa ne
do odwo ania

Instant

do momentu odwo ania zamówienia

order- Polecenie, wykonywane z chwil

execution

natychmiastowe

pojawienia si

ceny

polecenie na ekranie, w momencie wysy ania przez klienta instrukcji

wykonania

handlowych u ywaj c FxPro MetaTrader4

Lot-wolumen transakcji

Jednostka reprezentuj ca wolumen transakcji. 1 lot
powinien si równa 100 000 jednostek waluty bazowej,
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np. 1 lot EURUSD równa si 100 000 euro; co za tym idzie
0,1 lota równa si 10 000 waluty bazowej

rodki

Margin-

deponowane

przez

klienta,

jako

niezb dne

zabezpieczaj cy zabezpieczenie otwarcia pozycji.

depozyt
(mar a)

Margin Level - poziom mar y

Oznacza stosunek Kapita u do Depozytu zabezpieczaj cego
obliczany wzorem:
Poziom Mar y = Kapita / Depozyt zabezpieczaj cy

Market

Maker

(animator Oznacza Firm , lub osob fizyczn , która podaje zarówno

rynku)

ceny kupna i ceny zbycia na instrumencie finansowym.

Open

position-

pozycja Oznacza ka

otwarta

pozycj , która nie zosta a zamkni ta

np. d uga pozycja otwarta nie zabezpieczona przez
przeciwstawn krótk pozycj otwart i vice versa

Over-

the-

counter(OTC)- Oznacza miejsce realizacji jakichkolwiek instrumentów

rynek pozagie dowy

finansowych, których obrót jest regulowany przez Umow
o wiadczenie Us ug.

Pending

order-

zlecenie Oznacza, jedno z nast puj cych zlece : buy stop, sell stop,

oczekuj ce

buy limit lub sell limit

Stop loss

Instrukcja

zwarta

w

natychmiastowym

poleceniu

wykonania lub zleceniu oczekuj cym dla ograniczenia
straty

Take profit

Instrukcja

zwarta

w

natychmiastowym

poleceniu

wykonania lub zleceniu oczekuj cym dla zabezpieczenia
zysku
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Trading account- rachunek To rachunek klienta, przeznaczony do obrotu instrumentów
transakcyjny

Value

finansowych za pomoc platformy transakcyjnej FxPro.

date-

data Oznacza dat zaksi gowania rodków na koncie

zaksi gowania waluty
Variable

currency-

kwotowana

waluta Oznacza drug walut reprezentowane w parze walutowej,
np. w parze EURUSD walut zmienn s dolary

ELEKTRONICZNA PLATFORMA
TRANSAKCYJNA
5.1
Wraz z zawarciem umowy o wiadczeniu us ug zwartym w pkt. 4.1 Umowy z klientem, klient
powinien:

5.1.1 pobra i zainstalowa oprogramowanie platformy handlowej (‘the Software’)
dost pne pod adresem https://www.fxpro.com; oraz

5.1.2 otrzyma za po rednictwem poczty elektronicznej, kody dost pu (‘the Access
Codes’), które umo liwi

logowanie na koncie na platformie, co umo liwia

wysy anie i/oraz modyfikowanie instrukcji dotycz cych obrotu instrumentami
finansowymi

5.2
Oprogramowanie, którego autorem mo e by

strona inna ni

FxPro, jest zgodne

z protoko ami zabezpiecze danych wykorzystywanymi, przez Firm i obs uguje te protoko y.

5.3.
Klient jest odpowiedzialny za wszystkie wysy ane i odbierane, za pomoc

platformy

transakcyjnej instrukcje, zarówno przez niego samego jak i upowa nionego przedstawiciela.
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5.4.
Klient winien utajni

wszystkie swoje kody dost pu. Firma nie ponosi

adnej

odpowiedzialno ci za straty, w czaj c straty finansowe, poniesione przez klienta w wyniku
ujawnienia kodów dost pu- czy to osobie fizycznej czy prawnej, innej ni upowa niony
przedstawiciel.

5.5
W sytuacji w której kody dost pu zosta y u yte bez wiedzy Klienta, czy to do handlu, czy te
bez jego wyra nej zgody, Klient powinien natychmiast powiadomi o tym Firm . Klient
akceptuje, i

FxPro nie jest w stanie zweryfikowa czy osoba loguj ca si na platformie

transakcyjnej, jest tym e klientem lub jego upowa nionym przedstawicielem.

5.6.
FxPro, w celu prawid owego funkcjonowania platformy transakcyjnej, zastrzega sobie prawo
do ograniczenia dost pu do platformy, chroni c tym samym interesy zarówno klienta
jak iFirmy; w wy ej wymienionych okoliczno ciach FxPro, zgodnie z pkt. 17.5 Umowy
z Klientem, mo e zamkn

konto lub konta handlowe klienta.

5.7
FxPro nie ponosi adnej odpowiedzialno ci, za sytuacj , w której osoba fizyczna lub prawna
zdob dzie dost p do informacji, w tym informacji dotycz cych handlu, gdy te s przesy ane
od klienta do Firmy(lub innej upowa nionej przez Firm

strony) lub odwrotnie; mo e

to nast pi zarówno za po rednictwem rodków elektronicznych jak i innych.

5.8
Firmanie ponosi odpowiedzialno ci za starty, w czaj c w to straty finansowe, poniesione
przez klienta w zwi zku z brakiem dost pu do platformy transakcyjnej w przypadku gdy:
(i) klient nie zaktualizowa oprogramowania, a by o to wskazane lub (ii) ze wzgl du
na

mechaniczne,

zwi zane

z

oprogramowaniem,

komputerowe,

telekomunikacyjne

lub elektroniczne awarie systemu, które mog y by spowodowane zarówno przez klienta
jak i Firma.
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5.9
FxPro jest odpowiedzialna za utrzymanie i aktualizowanie swojej platformy transakcyjnej;
Firma zatem, lub odpowiednia strona trzecia, by zapewni

skuteczne i sprawne

funkcjonowanie platformy transakcyjnej lub innych pokrewnych systemów, mo e
doprowadzi do wy czenia, ponownego uruchomienia lub renowacji serwerów; dzia ania
te, mog spowodowa , i platforma transakcyjna lub inne pokrewne systemy b

, na jaki

czas, niedost pne. Spó ka nie ponosi odpowiedzialno ci za adne straty, w tym finansowe
powsta e w wyniku powy szych dzia

.

5.10
Klient rozumie, e FxPro nie jest dostawc Internetu ani dostawc energii. Firma, co jest
zgodne z paragrafem 6.1 Umowy z klientem, nie ponosi odpowiedzialno ci za niemo no
wykonania inwestycji lub innej us ugi dodatkowej, je li powstaje ona, po rednio
lub bezpo rednio, w wyniku braku Internetu b

elektryczno ci.

5.11
Je li klient, z jakiegokolwiek powodu, nie mo e uzyska dost pu do platformy handlowej,
a wi c nie mo e wys

instrukcji dotycz cych operowania instrumentami finansowymi,

mo e skontaktowa si z Dzia em Transakcji (Dealing Department)- drog elektroniczn :
dealing@fxpro.com, lub pod numerem telefonu: +357 25 969 239, gdzie mo e z
instrukcje z zachowaniem ogranicze

ustne

okre lonych w sekcji ‘Nagrywanie Rozmów

Telefonicznych’ (‘Recordings of Telephone Calls’) umowy z klientem. Firma, zastrzega sobie
prawo do odmowy przyj cia instrukcji, w przypadku gdy pracownik dzia u uzna e klient
w niewystarczaj cym stopniu potwierdzi swoj to samo

albo z

niejasne polecenie.

W wypadku zaistnia ej sytuacji, Firma zastrzega sobie prawo do odebrania instrukcji w innej
formie. W okresie wzmo onej dzia alno ci, Spó ka zastrzega sobie prawo do opó nie
w komunikacji telefonicznej z cz onkiem Dzia u Transakcji.

5.12
Klient jest wiadom, i FxPro jest jedyn stron transakcji i w zwi zku z tym nie podejmie
adnych kroków prawnych, czy przez delikt, w czaj c zaniedbanie, naruszenia umowy
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lub w inny sposób, by udost pni oprogramowanie lub technologi przeznaczane dla klienta,
stronie trzeciej.

INSTRUKCJE I ZAMÓWIENIA/ZLECENIA
Przekazywanie instrukcji
6.1
FxPro zgadza si na otrzymywanie instrukcji, które zosta y przes ane tylko i wy cznie
poprzez platform transakcyjn lub inne rodki przekazu elektronicznego (ustalone przez
firm na pocz tku Umowy o wiadczeniu Us ug).

6.2
Klient akceptuje, e FxPro zastrzega sobie prawo do wykonania tylko cz ci instrukcji
klienta.

6.3
FxPro powinna, w pewnych okoliczno ciach, przyj

instrukcj telefonicznie lub osobi cie,

pod warunkiem, e jest w pe ni przekonana o (i) to samo ci klienta i (ii) przejrzysto ci jego
instrukcji; dalsze szczegó y zawiera sekcja „Nagrania Rozmów Telefonicznych” Umowy
z Klientem.

6.4
FxPro powinno (wed ug w asnego uznania) potwierdzi otrzymanie instrukcji przez klienta,
je li uwa a to za konieczne.

6.5
Klient akceptuje, e Firmanie ponosi odpowiedzialno ci za adne instrukcje, które mog y
zosta

le zinterpretowane z powodu b du technicznego (lub innego b du).

6.6
Klient akceptuje fakt, e je li pisemnie nie poinformuje FxPro o zako czeniu wspó pracy
z upowa nionym przedstawicielem, Firma powinna kontynuowa przyjmowanie instrukcji
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od wy ej wymienionego przedstawiciela. Instrukcje te musz by (i) obowi zuj ce i (ii)
wi

ce

wobec

klienta.

Je li

przedstawicielem, powinien wys

klient

chcia by

zako czy

wspó prac

ze

swoim

Spó ce pisemny wniosek o karencji dwóch dni roboczych.

6.7
Klient akceptuje fakt,

e je li tylko FxPro otrzyma instrukcj (e) na temat handlu

instrumentami finansowymi, to takie instrukcje s

ostateczne i nie mog

zosta

wycofane/usuni te, chyba, e Firma jednoznacznie udzieli na to zgody.

Oferty
6.8
FxPro, nie jest w stanie kontrolowa przypadków z poza Firmy, dlatego przesy a kwoty bid
i ask za pomoc platformy transakcyjnej zgodnie z instrukcjami klienta.

6.9
Na podstawie punktu 21.2.4 Umowy z Klientem, FxPro powinna ustali (wed ug w asnego
uznania) oferty mo liwe do zrealizowania i przekazywa je poprzez platform transakcyjn .
Klient akceptuje fakt, e nie powinien on bra pod uwag cen BID i/lub ASK kwotowanych
przez jakikolwiek inny system ró ny od FxPro MetaTrader4.

6.10
FxPro ponosi odpowiedzialno

za ustalenie wa no ci ‘Oferty’ tylko w danym momencie,

dlatego Firma zastrzega sobie prawo do wys ania klientowi ponownej oferty, zw aszcza
w sytuacji dynamicznego rynku, je li tylko uzna to za konieczne. Klient mo e przyj
lub odrzuci ponown ofert .

Typy zlece
6.11
Klient mo e wys

instrukcje dla:

•

Natychmiastowego polecenia wykonania i/lub

•

Zlecenia oczekuj cego
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6.12
W przypadku zlecenia oczekuj cego, klient mo e wys

instrukcje dla:

6.12.1 Buy Limit:
Zlecenie kupna CFD po kwocie ni szej ni aktualny kurs rynkowy

6.12.2 Sell Limit:
Zlecenie sprzeda y CFD po kwocie wy szej ni aktualny kurs rynkowy

6.12.3 Buy Stop:
Zlecenie kupna CFD; cena jest ni sza ni aktualny kurs rynkowy, a zlecenie zostaje
aktywowane, kiedy cena osi gnie instrukcje sell stop

6.12.4 Sell Stop:
Zlecenie sprzeda y CFD; cena jest ni sza ni aktualny kurs rynkowy, a zlecenie
zostaje aktywowane kiedy cena osi gnie instrukcje buy stop.

6.13
Klient akceptuje fakt, e do czasu otrzymania przez Firm zlecenia oczekuj cego, Klient
mo e modyfikowa to zlecenie. Nale y zauwa

, e status zlecenia dost pny jest o ka dej

porze za po rednictwem platformy transakcyjnej. Je li Klient nie ma dost pu do platformy
transakcyjnej, mo e zosta poinformowany o statusie zlecenia kontaktuj c si z Dealing
Department (dealing@fxpro.com) lub dzwoni c pod numer +357 25 969 239.

6.14
Zlecenie oczekuj ce to zlecenie otwarte przy zamkni ciu konkretnej sesji gie dowej
i pozostaje wa ne a do nast pnej sesji.

6.15
Zlecenie oczekuj ce zostaje zrealizowane po kwocie zdeklarowanej przy pierwszym
kontakcie
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6.16
W pewnych warunkach handlowych, w tym w sytuacji du ych waha
ynno ci, realizacja zlece

rynku lub braku

oczekuj cych po kwocie zdeklarowanej, mo e okaza

si niemo liwa dla FxPro; w wy ej wymienionych warunkach, Firma zastrzega sobie prawo
do wykonania zlecenia lub modyfikacji kwoty otwarcia i zamkni cia na najbli sz i najlepszej
dost pnej cenie. Je li (i) zlecenie zostanie wykonane po najbli szej i najlepszej dost pnej
cenie i w rezultacie (ii) instrukcje stop loss i/lub take profit nie znajduj si ju na poziomie
okre lonym w umowie dost pnej pod adresem https://www.fxpro.com, instrukcje stop loss
i take profit zostan odwo ane.

6.17
Klient rozumie, e je li wyst pi warunki opisane w punkcie 6.16 powy ej instrukcja stop
loss do czona do oczekuj cego zlecenia mo e nie ograniczy potencjalnej straty klienta
do okre lonej kwoty je li FxPro nie uda si zrealizowa zlecenia po zadeklarowanej cenie.

6.18
Spó ka w przypadku poziomu mar y (margin level) ni szego ni 10% (dziesi
ma prawo rozpocz

procent),

zamykanie pozycji, zaczynaj c od tych najmniej rentownych. Spó ka,

w przypadku poziomu mar y (margin level) ni szego ni 5% (pi ), automatycznie zamyka
pozycje po aktualnym kursie rynkowym.

6.19
Klient akceptuje, e FxPro nie ponosi odpowiedzialno ci za pobieranie, instalacj i u ywanie
jakichkolwiek handlowych rozwi za , takich jak roboty EA lub zlecenia typu trailing stop.
Je li Firma dowie si , e klient korzysta z takich rozwi za wtedy ma prawo zako czy
wiadczenie us ug inwestycyjnych i dodatkowych Klientowi, co podlega pod „Rozwi zanie
umowy i rozwi zanie umowy na skutek niedotrzymania warunków umowy”. Takie
post powanie ma na celu ochron prawid owego funkcjonowania platformy transakcyjnej.
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6.20
Klient powinien pami ta , e je li chodzi o wolumen instrumentów finansowych b

cych

przedmiotem obrotu na platformie handlowej, mierzy si go w lotach gdzie minimaln
wielko ci transakcji jest 0,1 lota.

6.21
Podczas procesu otwierania konta Klient ustala d wignie finansowe, które mog si waha
w zakresie od 1:1 do 1:100 i w dowolnym momencie, poprzez panel FxPro Direct, który jest
dost pny online pod adresem http://direct.fxpro.com, mo e wys

wniosek o zmian

poziomu d wigni finansowej.

6.22
Nale y zauwa

, e w ka dy pi tek w czasie 21.00 a 24.00 czasu serwerów, jak równie

w innym terminie okre lonym przez FxPro – z zastrze eniem wysy ania do klienta
powiadomienia za po rednictwem wewn trznego systemu poczty elektronicznej –
maksymalna d wignia finansowa b dzie wynosi 1:100.

6.23
Wi cej szczegó ów mo na znale

w Umowie z Klientem w sekcji „D wignia finansowa”.

6.24
FxPro zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym momencie, zmian
w specyfikacjach kontraktowych instrumentów finansowych (dost pnych online pod adresem
https://www.fxpro.com) w celu sprostania licznym sytuacjom, w tym takim jak specyficzne
warunki rynkowe. Klient jest odpowiedzialny za upewnianie si ,

e jest on zawsze

informowany na bie co o najnowszych specyfikacji kontraktowych.
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ODMOWA REALIZACJI ZLECE
7.1
Klient godzi si na to, e FxPro ma prawo do odmówienia wiadczenia jakiejkolwiek us ugi
inwestycyjnej lub dodatkowej, w ka dej chwili i wed ug w asnego uznania (w czaj c
w to wykonywanie instrukcji dotycz cych handlowania instrumentami finansowymi),
bez informowania o tym klienta.

7.2
Sytuacja z punktu 7.1 mo e zachodzi w pewnych okre lonych okoliczno ciach, mi dzy
innymi (ale nie tylko) kiedy:

7.2.1
FxPro ma uzasadnione podstawy by s dzi , e realizacja zamówienia mo e:
i.

wp ywa na prawid owe funkcjonowanie rynku;

ii.

stanowi wyzysk poufnych informacji;

iii.

przyczynia si do prania brudnych pieni dzy;

iv.

w dowolny sposób wp yn

na rzetelno

lub organizacj platformy

handlowej;

7.2.2
zlecenie klienta odnosi si do zakupu instrumentu finansowego, ale na odpowiednim
koncie nie ma wystarczaj cych

rodków, aby pokry

koszt danego zakupu

i wszelkich nale nych op at.

7.3
FxPro zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia oczekuj cego i/lub zmiany ceny
otwarcia/zamkni cia zlecenia, je li pojawi si jakiekolwiek b dy techniczne lub inne b dy.

7.4
Klient akceptuje,

e Firma mo e odmówi

wykonania instrukcji dotycz cych handlu

instrumentami finansowymi, je li zajd warunki opisane w punkcie 5.11 (powy ej).
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7.5
Klient akceptuje, e je li FxPro zostanie zmuszona do odmowy wykonania zlecenia klienta
(wg sekcji „Odmowa realizacji zlece ”), obowi zki klienta opisane w Umowie o wiadczeniu
Us ug winny zosta niezmienione.

OPERACJE SPÓ KI NA PAPIERACH
WARTO CIOWYCH
8.1
Je eli dzia ania o charakterze korporacyjnym urzeczywistniaj si , klient akceptuje fakt,
e FxPro zastrzega sobie prawo do wprowadzania odpowiednich korekt warto ci i/lub
wielko

transakcji i/lub numer wszelkich powi zanych transakcji, ka da taka korekta ma na

celu utrzymanie ekonomicznej równowarto ci praw i zobowi zania zarówno klienta
jak i spó ki bezpo rednio przed korporacyjn operacj na papierach warto ciowych. Nale y
zauwa

,

e zmiany te s

ostateczne i wi

ce dla klienta; klient zostanie o tym

poinformowany przez firm tak szybko jak to mo liwe.

8.2
Klient akceptuje, e je li on ma jakie otwarte pozycje, które zosta y dotkni te przez operacje
na papierach warto ciowych, w dniu ex-dividend day FxPro zastrzega sobie prawo
do zamkni cia tych pozycji po ostatniej cenie z poprzedniego dnia operacyjnego i otwarcie
równowa nego stanowiska po pierwszej dost pnej cenie w ex-dividend day. W wypadku
wy ej wymienionych okoliczno ci Firma informuje klienta odpowiednio, za po rednictwem
wewn trznego systemu poczty elektronicznej, nie pó niej ni w momencie zamkni cia sesji
gie dowej poprzedzaj cej ex-dividend day.

8.3
FxPro nie ponosi odpowiedzialno ci za powiadomienie klienta w zakresie og oszenia
o operacjach spó ki na papierach warto ciowych.
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PROCEDURY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
9.1
Reklamacje powinny by w pierwszej kolejno ci zg aszane do Dzia u Obs ugi Klienta. Je li
klient otrzyma odpowied z Dzia u Obs ugi Klienta, ale twierdzi, e reklamacja powinna
zosta rozpatrzona przez wy szy dzia , mo e skontaktowa si z Dzia em Prawnym, który jest
niezale nym dzia em w FxPro. Zarówno Dzia Obs ugi Klienta jak i Dzia Prawny powinny
dok adnie zbada wszelkie reklamacje, z uwzgl dnieniem wszelkich informacji zawartych
w ksi gach i dokumentacji Firmy, wliczaj c w to histori dzia

na rachunku handlowym

klienta.

9.2
Reklamacja powinna zawiera :
•

imi i nazwisko klienta;

•

numer rachunku handlowego klienta;

•

numery transakcji, których dotyczy, (je li takie wyst puj )

•

dat i czas wyst pienia problemu; oraz

•

opis problemu.

9.3
Reklamacja nie mo e zawiera :
obra liwego j zyka w stosunku do FxPro lub jej pracowników.

9.4
FxPro mo e, wg w asnego uznania, odrzuci reklamacj , je li zachodz sytuacje opisane
w punktach 17.5.1 i 17.5.4 z umowy z klientem.
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RÓ N E
10.1
Klient akceptuje, e wszystkie zlecenia realizowane przez Firm powinny by ostateczne
i obowi zuj ce. Klient ma dwa dni robocze od wykonania zlecenia, na kwestionowanie (i)
ceny (ii) kosztów (iii) szybko ci lub (iv) metody wykonania zlecenia; uwagi te powinny by
skierowane do Firmy na pi mie.

10.2
Klient akceptuje, e Firmanie jest zobowi zana do zapewnienia potwierdzenia (w formie
elektronicznej lub innej) dotycz cego instrumentów finansowych, b

cych przedmiotem

handlu poprzez rachunek handlowy klienta, chyba e wcze niej zosta o to uzgodnione.

10.3
Klient akceptuje,

e FxPro nie b dzie udost pnia

z instrumentami finansowymi, b

zestawie

cymi przedmiotem zlece

kont, w zwi zku

wykonywanych poprzez

rachunek handlowy klienta, chyba e zosta o to wcze niej uzgodnione. Klient mo e w ka dej
chwili sprawdzi obecne i historyczne informacje na temat swojego rachunku handlowego,
poprzez platform transakcyjn .

10.4
Klient powinien regularnie przegl da

menu ‘Pomoc’ oraz Podr cznik U ytkownika

platformy handlowej; w razie wyst pienia konfliktu/nieporozumienia/nie cis

ci, Umowa

o wiadczeniu Us ug powinna by dokumentem rozstrzygaj cym, chyba e FxPro wed ug
asnego uznania ustali inaczej.
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WA NE INFORMACJE
11.1
Kontrakty ró nic kursowych (CFD, contract for difference) nie kwalifikuj si do sprzeda y
w niektórych jurysdykcjach lub krajach. Informacja nie jest kierowana do adnej jurysdykcji
ani kraju, w którym jej publikacja, dost pno

lub dystrybucja by yby sprzeczne z panuj cymi

tam prawami (wliczaj c w to USA). Informacja nie stanowi oferty, zaproszenia czy zach ty
do kupna lub sprzeda y CFD. Nie mo e by powielana ani ujawniona (w ca

ci lub cz ci)

adnej innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacja nie powinna stanowi jedynej
podstawy dla podejmowanej przez klienta decyzji o handlu CFD.

NAJCZ

CIEJ ZADAWANE PYTANIA

12.1
Pytania dotycz ce Regulaminu powinny by kierowane w pierwszej kolejno ci do Dzia u
Obs ugi Klienta.

DODATKOWY KONTAKT
13.1
Dzia Obs ugi Klienta
E-mail: support@fxpro.com
Telefon: +357 25 969 222
Fax: +357 25 969 269

13.2
Compliance Department (Dzia Prawny)
E-mail: compliance@fxpro.com
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