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WST P
1.1
Fx Pro Financial Services Limited (dalej nazywane FxPro lub Firm ) jest firm inwestycyjn ,
która dzia a jako globalny broker.

1.2
FxPro jest zarejestrowana (Certyfikat Zarejestrowania numer 181344) w Republice
Cypryjskiej poprzez Departament Rejestru Spó ek oraz Syndyków (http://www.mcit.gov.cy).
FxPro jest autoryzowany i regulowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission
(Cypryjska

Komisja

ds.

Papierów

Warto ciowych

i

Gie d)

(zwany

„CySec”)

(http://www.cysec.gov.cy) (Licencja nr 078/07) i dzia a na podstawie dyrektywy w sprawie
rynków instrumentów finansowych (dyrektywa UE 2004/39/WE).

POTWIERDZENIA/UZNANIA
2.1
Klient potwierdza, e przeczyta , zrozumia i zaakceptowa Umow z Klientem (niniejszy
dokument, Client Agreement.pdf), Powiadomienie o Ryzyku (Risk Disclosure Notice)
(Za cznik A) oraz Regulamin (Terms and Conditions), który okresowo ulega zmianom,
w uzupe nieniu o informacje zawarte na stronie Firmy dost pnej online pod adresem
https://www.fxpro.com, w tym mi dzy innymi o informacje zawarte w sekcjach „Informacja
Prawna” (Legal Information) i „Dokumentacja Prawna” (Legal Documentation) (dost pnych
w Umowie o wiadczenie Us ug (Service Agreement)).

2.2
Poprzez zaakceptowanie Umowy o wiadczenie Us ug (Service Agreement) Klient wchodzi
w wi

umow prawn z Firm .

2.3
Klient potwierdza, i jest wiadomy tego, e oficjalnym j zykiem Firmy jest j zyk angielski.
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ZAKRES UMOWY Z KLIENTEM (Client
Agreement)
3.1
Umowa z Klientem (Client Agreement) jest podstaw , na której FxPro wiadczy us ugi
inwestycyjne
i dodatkowe na rzecz klienta.

3.2
Umowa z Klientem (Client Agreement) nie podlega negocjacjom i zast puje wszelkie inne
umowy, uzgodnienia, wyra ne lub dorozumiane/domniemane o wiadczenia z

one przez

FxPro, chyba e Firma, wed ug w asnego uznania, stwierdzi, e kontekst wymaga inaczej.
Je eli Umowa z Klientem mia aby zosta zmieniona, klient odpowiednio wcze nie otrzyma
zawiadomienie.

3.3
Marketing na Odleg

(Distance Marketing) z Ustawy o Us ugach Finansowych dla

Konsumentów (Consumer Financial Services Law) N.242 (I)/2004, która realizuje Dyrektyw
UE 2002/65/EC, nie wymaga aby Umowa z Klientem (Client Agreement) zosta a podpisana
przez Klienta i Firm , aby by a prawnie wi

ca dla obu stron.

ROZPOCZ CIE UMOWY O
US UG

WIADCZENIE

4.1
Umowa o

wiadczenie Us ug rozpoczyna si z chwil , gdy potencjalny klient otrzymuje

wiadomo

e-mail zawieraj

numer rachunku handlowego (trading account) i pewnych

dokumentów, a mianowicie Regulaminu (Terms and Conditions), Zasad Realizacji Zlece
(Order Execution Policy), Informacji dot. Kategoryzacji Klienta

(Client Categorisation

Notice), Powiadomienie o Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (Investor Compensation
Fund Notice) oraz Zasad Przeciwdzia ania Sprzeczno ci Interesów (Conflicts of Interest
Policy).
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INTERPRETACJA POSTANOWIE
5.1
O ile nie wskazano inaczej, definicje terminów zawartych w Umowie (Client Agreement)
maj okre lone znaczenie i mog by u ywane zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.
Autoryzowany Przedstawiciel

Oznacza osob

fizyczn

lub prawna, która jest

jednoznacznie upowa niona przez Klienta do dzia ania
w jego imieniu; wy ej wspomniana relacja jest
udokumentowana poprzez pe nomocnictwo, którego
kopia jest w posiadaniu Firmy.
Saldo

Oznacza
które

rodki dost pne na rachunku handlowym,

mog

by

wykorzystywane

do

obrotu

instrumentami finansowymi.
Waluta Konta

Oznacza walut , w której wyra one jest saldo rachunku
handlowego; nale y zauwa

,

e wszystkie op aty

w tym spready, prowizje i swapy, obliczane s w tej
walucie.
Klient

Oznacza zarówno osob fizyczn lub prawn , która
otrzyma a e-mail, o którym mowa w pkt. 4.1 niniejszej
umowy.

Zamkni ta Pozycja
Kontrakt

ró nicy

Oznacza przeciwie stwo Otwartej Pozycji.
kursowej Oznacza CFD dla rynku natychmiastowych transakcji

(CFD)

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 umo liwia obrót za po rednictwem
platform(y) transakcyjnych (/ej) FxPro; pe na lista
instrumentów finansowych dost pna jest online pod
adresem https://www.fxpro.com.
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Kapita (equity)

wy cznie do celów

Oznacza saldo plus lub minus zyski lub straty, które
wywodz

si

od/s

efektem wszelkich otwartych

pozycji.
Free

Margin/wolne

rodki Oznacza

pieni ne

rodki, które s

dost pne do otwierania

pozycji. Jest obliczany jako:
Wolne rodki= Kapita – Depozyt zabezpieczaj cy

Mar a

(Depozyt Oznacza wymagane dost pne

rodki na rachunku

zabezpieczaj cy)

handlowym w celu utrzymania otwartej pozycji.

Poziom Mar y

Oznacza

stosunek

Kapita u

do

Depozytu

zabezpieczaj cego obliczany wzorem:
Poziom Mar y = Kapita / Depozyt zabezpieczaj cy
Animator Rynku

Oznacza spó

, lub osob

fizyczn , która podaje

zarówno ceny kupna i ceny zbycia na instrumencie
finansowym.
Otwarta Pozycja

Oznacza ka

pozycj , która nie zosta a zamkni ta.

Jest to na przyk ad, otwarta d uga pozycja, po której
nie nast puje obj cie przeciwnej krótkiej pozycji
i odwrotnie.
Rynek Pozagie dowy (OTC)

Oznacza miejsce realizacji jakichkolwiek instrumentów
finansowych, których obrót jest regulowany przez
Umow o wiadczenie Us ug.

Potencjalny Klient

Oznacza osob fizyczn lub prawn , która wype ni a
formularz podania/zg oszeniowy, który mo na znale
w sekcji „FxPro Rejestracja Rachunku Handlowego”
(FxPro

Trading

Account

Registration)

dost pnej

na stronie internetowej https://www.fxpro.com.
Konto Handlowe

Oznacza konto, które posiada swój unikalny numer,
utrzymywane

przez

klienta

w

celu

obrotu

instrumentami finansowymi poprzez platform

(/y)

transakcyjn (/e) FxPro.
Regulamin

Oznacza Zakres i Warunki Prowadzenia Dzia alno ci
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FxPro (FxPro Terms and Conditions of Business)
dotycz ce dzia
klienta,

, które wi

dost pny

na

si z realizacj zlece
stronie

internetowej

https://www.fxpro.com.
Data Zaksi gowania Waluty

Oznacza dat dostarczenia funduszy.

WIADCZENIE US UG
6.1
FxPro wiadczy us ugi inwestycyjne i dodatkowe

na rzecz klienta, których szczegó y

dostarczane w Internecie przez CySec na stronie http://www.cysec.gov.cy.

6.2
FxPro oferuje klientowi wy cznie w oparciu o szczegó owe warunki transakcji ustalone
z klientami (execution only basis) szereg instrumentów finansowych, których specyfikacje
dost pne na stronie https://www.fxpro.com.

6.3
Warunki handlowe i przepisy wykonawcze w sprawie instrumentów finansowych oferowane
przez

Firm

mo na

znale

w

dowolnej

chwili

w

Internecie

pod

adresem

https://www.fxpro.com. Po uprzednim zawiadomieniu Klienta, FxPro zastrzega sobie prawo
do okresowego wnoszenia poprawek zarówno do warunków handlowych jak i przepisów
wykonawczych. Nawet je li Firma zmieni jak kolwiek cz

warunków handlowych

i/lub przepisów wykonawczych, klient nadal jest zwi zany Umow o

wiadczenie Us ug,

która obejmuje równie wszelkie zmiany, które zosta y wprowadzone.
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6.4
Chyba

e wyra nie uzgodniono inaczej, FxPro nie ma obowi zku monitorowania

lub doradzania klientowi w handlu, dlatego firma mo e wykona dyspozycj otrzyman przez
klienta, nawet je li taka transakcja nie jest odpowiednia dla klienta.

6.5
Pod adnym pozorem FxPro nie udziela klientowi porad inwestycyjnych lub rekomendacji,
ani nie wyra a opinii w odniesieniu do transakcji. Klient rozumie, e w razie potrzeby, nale y
niezale nie zasi gn

porady w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, w tym mi dzy

innymi obrotu okre lonymi instrumentami finansowymi, realizowanymi strategiami
inwestycyjnymi, op atami i podatkowymi implikacjami.

6.6
FxPro, okresowo i z tak cz stotliwo ci jak uzna za stosown , mo e wyda Materia
(„the Material”), który zawiera informacje mi dzy innymi na temat warunków na rynku
finansowym, który opublikowany zostanie na stronie internetowej i w innych mediach.
Nale y zauwa

, e Materia postrzegany jest wy cznie jako komunikacja marketingowa

i nie zawiera i nie powinien by interpretowany jako doradztwo inwestycyjne, rekomendacja
inwestycyjna lub oferta czy zach ta do adnej transakcji na instrumentach finansowych.
FxPro nie gwarantuje i nie ponosi

adnej odpowiedzialno ci co do dok adno ci

lub kompletno ci dostarczonych informacji, ani jakichkolwiek strat wynikaj cych z wszelkich
inwestycji opartych o rekomendacje, przewidywania lub inne informacje dostarczone przez
jakiegokolwiek pracownika FxPro, osoby trzecie czy w inny sposób. Materia nie jest
przygotowany w zgodzie z wymogami prawnymi promuj cymi niezale no
inwestycyjnych i nie podlega

bada

adnym zakazom dotycz cych rozpowszechniania bada

inwestycyjnych. Wszystkie wyrazy opinii zawarte w Materiale mog

ulec zmianie

bez uprzedzenia. Wszelkie wyra one tam e opinie mog by osobiste dla autora i mog
nie odzwierciedla opinii FxPro.
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6.7
Klient rozumie, e nie nast pi adna fizyczna dostawa instrumentu bazowego CFD (kontraktu
ró nicy kursowej) (lub instrumentu odniesienia), której sprzeda y/kupna dokonywa
za po rednictwem swojego rachunku handlowego.

6.8
Klient akceptuje,

e FxPro jest jedynym miejscem realizacji, które jest rynkiem

nieregulowanym.

6.9
Klient mo e handlowa za po rednictwem swojego rachunku handlowego od poniedzia ku
od godziny 00:00:01 (GMT +2) a do pi tku do godziny 00:00:00 (GMT +2). Nale y
zauwa

, e handel pewnymi instrumentami finansowymi ma miejsce w okre lonych ramach

czasowych; to Klient jest odpowiedzialny za zapoznanie si ze specyfikacjami umowy w celu
uzyskania dalszych szczegó ów na temat tych instrumentów, zanim przyst pi do obrotu nimi.
Klient powinien zosta poinformowany o jakichkolwiek firmowych wi tach/dniach wolnych
przez wewn trzny system poczty elektronicznej.

6.10
FxPro ma prawo do odmowy Klientowi wiadczenia jakiejkolwiek us ugi inwestycyjnej lub
dodatkowej, w dowolnym momencie, bez obowi zku informowania Klienta o powodach
takiego poczynania, ale maj c na celu ochron usankcjonowanych interesów zarówno Klienta
jak i Firmy.

KLASYFIKACJA KLIENTA
7.1
Klient jest traktowany jako klient detaliczny, klient bran owy lub uprawniony kontrahent
w zale no ci od informacji, które poda podczas wype niania formularza zg oszeniowego;
te informacje okre laj kategori klasyfikacji dokonan przez Firm . Dlatego te Klient jest
zobowi zany do powiadomienia Firmy je li jego sytuacja osobista ulegnie zmianie.

8|S t r o n a

broker@traderteam.pl
www.broker.traderteam.pl

UWAGA: polska wersja dokumentu nie jest wersj wi
prawnie i mo e s
informacyjnych. Wi
wersj dokumentu jest wersja angloj zyczna.

wy cznie do celów

7.2
Je li Klient chce aby ponownie rozpatrzono jego klasyfikacj zobowi zany jest wys
pisemn pro

; Firma rozpatruje taki wniosek wed ug w asnego uznania.

7.3
Firma mo e zmieni klasyfikacj klienta w dowolnym czasie wed ug w asnego uznania.
W zwi zku z powy szym Klient powinien zosta poinformowany na pi mie przez Firm .

7.4
Klient jest zwi zany przez Informacj dot. Kategoryzacji Klienta (Client Categorisation
Notice). Szczegó y dost pne s na stronie internetowej https://www.fxpro.com.

ZDOLNO

DO CZYNNO CI PRAWNYCH

8.1
FxPro w ka dym czasie/zawsze dzia a jako zleceniodawca.

8.2
Nawet je li Klient wskazuje na podstawie pe nomocnictwa osob fizyczn lub prawn (zwan
dalej Osob

Trzeci ) jako odpowiedzialn

za dzia anie w imieniu Klienta, Firma

nie przyjmuje/akceptuje Osoby Trzeciej jako klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. W efekcie,
adne informacje dotycz ce Klienta i/lub jego dzia alno ci handlowej nie b
Osobom Trzecim, jednak e, Osoba Trzecia mo e wydawa

ujawniane

Firmie polecenia wymiany

handlowej w imieniu klienta.

8.3
Klient upowa nia FxPro do powo ywania si i/lub dzia ania wed ug wszelkich instrukcji
wysy anych przez Klienta do Firmy, bez potrzeby potwierdzania przez Firm autentyczno ci
instrukcji lub to samo ci osoby przekazuj cej dyspozycje.

9|S t r o n a

broker@traderteam.pl
www.broker.traderteam.pl

UWAGA: polska wersja dokumentu nie jest wersj wi
prawnie i mo e s
informacyjnych. Wi
wersj dokumentu jest wersja angloj zyczna.

wy cznie do celów

UBEZPIECZENIA I GWARANCJE
9.1
Klient zapewnia i gwarantuje, e:

9.1.1
Fundusze, zgodnie z punktem 10.1 poni ej, nale
od jakiegokolwiek zastawu, op at, r kojmi lub innych obci

do Klienta i s

wolne

;

9.1.2
Fundusze, zgodnie z punktem 10.1 poni ej, nie pochodz bezpo rednio ani po rednio
z nielegalnej dzia alno ci, zaniedbania ani nie s

produktem jakiejkolwiek

dzia alno ci przest pczej; oraz

9.1.3
Dzia a wy cznie dla siebie i nie jest przedstawicielem ani powiernikiem osoby
trzeciej, chyba e oka e Firmie odpowiednie dokumenty.

9.2
Klient gwarantuje autentyczno

i wiarygodno

jakiegokolwiek dokumentu przes anego

FxPro podczas (i) procesu otwierania rachunku oraz (ii) okresu u ytkowania rachunku
handlowego.

PIENI DZE KLIENTA
10.1
Po otrzymaniu przez Firm

fundusze klientów (Fundusze) zostan z

one w instytucji

(Instytucja) okre lonej przez firm w imieniu klienta, wydzielonym z jednego z funduszy
Firmy.

10.2
FxPro nie jest zobowi zany do zap aty Klientowi odsetek od zdeponowanych Funduszy.
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10.3
FxPro okresowo mo e bez zgody Klienta po czy Fundusze zgromadzone na ró nych
kontach handlowych; pod

adnym pozorem, nie oznacza to,

e klient ma prawo

do instrumentu kredytowego.

10.4
Klient ma prawo do wycofania w dowolnym momencie dowolnej cz ci Funduszy równej
Wolnej Mar y, która jest dost pna na odpowiednim rachunku handlowym, pod warunkiem,
e s tam dost pne Fundusze. Nale y zauwa

, e realizacja takiego wniosku mo e trwa do

3 (trzech) dni roboczych. Firma zastrzega sobie prawo do

dania dodatkowych informacji

i/lub dokumentacji, aby upewni si , e wniosek jest legalny/uzasadniony. Ponadto FxPro
zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego wniosku, je eli uzna,

e mo e on by

nieuzasadniony. Klient akceptuje fakt, e w takich okoliczno ciach mo e wyst pi opó nienie
w rozpatrywaniu wniosku.

10.5
Klient akceptuje fakt, e Fundusze b

sk adane na jego rachunku handlowym w dniu Daty

Zaksi gowania Waluty otrzymanym przez Instytucj

w kwocie netto po potr ceniu

jakichkolwiek op at transferowych lub innych op at ponoszonych przez FxPro, które
na

one przez instytucj

(lub po rednika uczestnicz cego w procesie), które jest

w posiadaniu Funduszy.

10.6
Klient akceptuje fakt, e Fundusze b

sk adane na jego rachunku handlowym tylko wtedy,

gdy Firma jest przekonana, e nadawc tych Funduszy jest Klient lub jego Upowa niony
Przedstawiciel. Je eli FxPro nie jest przekonana co do powy szego wówczas Firma ma prawo
do odrzucenia Funduszy i odes ania ich do przekazuj cego po uprzednim odliczeniu op at
transferowych lub innych poniesionych przez FxPro, stosuj c t sam metod transferu przez
któr pierwotnie otrzymano Fundusze.
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10.7
Klient akceptuje, e wycofanie jakiejkolwiek cz ci Funduszy jest przeprowadzane przy
yciu tej samej metody przesy ania i tego samego zleceniodawcy, jak ten, przez którego
Firma

pierwotnie

otrzyma a

Fundusze;

w

takich

okoliczno ciach

FxPro

zwraca

wnioskowane/ dane Fundusze po odj ciu wszelkich op at transferowych lub innych
poniesionych przez FxPro.

10.8
FxPro zastrzega sobie prawo do odmowy wycofania rodków (Funduszy) za pomoc metody
danej przez Klienta i ma prawo do zaproponowania alternatywnego sposobu.

10.9
Je li w dowolnym momencie b dzie FxPro nieusatysfakcjonowane dokumentacj dostarczon
przez Klienta w zwi zku z wycofaniem / deponowaniem Funduszy, Firma zastrzega sobie
prawo do zwrotu Funduszy i odes ania ich do przekazuj cego odliczaj c wysoko

op at

transferowych lub innych poniesionych przez FxPro, stosuj c t sam metod transferu przez
któr pierwotnie otrzymano Fundusze.

10.10
Klient akceptuje fakt, e Instytucja mo e zwróci ka

cz

Funduszy z jakiegokolwiek

powodu, w wyniku czego Firma niezw ocznie zwróci odpowiedni

kwot

z rachunku

handlowego po odliczeniu jakichkolwiek op at transferowych lub innych poniesionych przez
FxPro, u ywaj c tej samej metody transferu jak ta, któr pierwotnie otrzymano Fundusze.
Klient zgadza si , e mo e to doprowadzi do ujemnego salda na rachunku handlowym;
w takich okoliczno ciach Firma mo e po czy Fundusze zgromadzone na ró nych kontach
handlowych, jak opisano w punkcie 10.3 powy ej.

10.11
Klient zgadza si na to, eby wszelkie zlecenia/wnioski, które wi

si z administracj

rachunkiem handlowym dokonywa poprzez FxPro Direct (https://direct.fxpro.com).
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10.12
FxPro podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, e klient jest informowany
o przebiegu post powania wszelkich wniosków, o których mowa w sekcji PIENI DZE
KLIENTA, w szczególno ci w stosunku do oczekiwanego czasu przetwarzania i potrzeby
jakiejkolwiek lub dalszej dokumentacji, której brak mo e opó ni przetwarzanie wniosku.

10.13
Je li rachunek handlowy Klienta jest nieaktywny przez rok kalendarzowy, FxPro zastrzega
sobie prawo do pobierania op aty za utrzymanie rachunku w wysoko ci 15 USD
(lub równowarto ci w innej walucie) w celu utrzymania konta handlowego otwartego.

10.14
Je li na koncie handlowym Klienta znajduj si Fundusze w ni 15 USD (lub równowarto ci
w innej walucie), FxPro zastrzega sobie prawo do zamkni cia konta, po uprzednim
powiadomieniu klienta i pobraniu odpowiedniej op aty.

OP ATY
11.1
Przed obrotem CFD Klient musi uwzgl dni wszelkie maj ce zastosowanie op aty, takie jak
spready, prowizje i swapy. W razie potrzeby to wy cznie Klient jest odpowiedzialny
za wymaganie wyja nie od Firmy w zwi zku z powy szym.

11.2
Klient powinien pami ta , e nie wszystkie op aty s wyra one w jednostkach pieni nych
(np. op ata mo e pojawi si jako procent warto ci kontraktu CFD), dlatego Klient musi
zapewni , e jest wiadomy wysoko ci tej e kwoty.

11.3
FxPro zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany ka dej z op at zwi zanych
z prowadzeniem transakcji na instrumentach finansowych bez uprzedniego pisemnego
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zawiadomienia Klienta. Najbardziej aktualne informacje s dost pne na stronie internetowej:
https://www. fxpro.com.

11.4
Klient powinien pami ta , e wszelkie nale ne op aty zostan natychmiast pobrane z jego
rachunku handlowego.

Spready i prowizje
11.5
Obowi zuj ce spready i prowizje pobierane podczas prowadzenia handlu dost pne s na
stronie internetowej https://www.fxpro.com.

Swapy
11.6
Swap to odsetki dodawane lub odejmowane za utrzymywanie otwartej pozycji przez okres
nocny.

11.7
W zale no ci od zajmowanej pozycji oraz stopy procentowej/oprocentowania pary walutowej
bior cej udzia w transakcji, konto Klienta mo e zosta obci one kosztami finansowania
lub mo e na nim zosta zapisany przychód; operacja jest przeprowadzana o godzinie 23: 59
czasu serwera a obliczona kwota jest automatycznie konwertowana na walut rachunku
Klienta.

11.8
Od pi tku do poniedzia ku swap jest naliczany jeden raz a od rody do czwartku trzykrotnie.
Nale y zauwa

, e FxPro pobiera w asne odsetki; stawki FxPro za przed

enie okresu

sp aty d ugu s naliczane w oparciu o obowi zuj ce rynkowe stopy procentowe dostarczone
przez Bloomberg; Firma aktualizuje te stopy procentowe tak cz sto, jak uzna to za konieczne.

11.9
Dalsze informacje dotycz ce swapów mo na znale

na http://www.fxpro.com.
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ODPOWIEDZIALNO
12.1
FxPro przeprowadza transakcje klienta w dobrej wierze.

12.2
FxPro nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiejkolwiek dzia ania i zaniechania pope nione
przez osob

fizyczn

lub prawn , która dostarcza Firmie informacji zwi zanych

z egzekwowaniem transakcji na instrumentach finansowych zleconych przez Klienta, chyba,
e takie dzia ania lub zaniechania by y wynikiem zaniedba lub nadu

ze strony FxPro.

12.3
FxPro nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek utracone szanse/okazje, które
doprowadzi y do spadku warto ci transakcji na instrumentach finansowych Klienta
bez wzgl du na przyczyn takiego obni enia, z wyj tkiem sytuacji, gdzie spadek nast pi jako
bezpo rednia konsekwencja celowego dzia ania lub zaniechania Firmy.

12.4
FxPro nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku dzia
lub zaniecha Instytucji lub jej pracowników, w tym mi dzy innymi przypadków dostarczania
przez Klienta nieprawdziwych lub wprowadzaj cych w b d informacji.

FUNDUSZ REKOMPENSAT
DLA INWESTORÓW
13.1
Szczegó owe informacje zawarte s

w Powiadomieniu o Funduszu Rekompensat

dla Inwestorów (Investor Compensation Fund, ICF) dost pnym online pod adresem
https://www.fxpro.com.
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KOMPENSACJA/ODSZKODOWANIE
14.1
Klient zobowi zuje si zrekompensowa lub zrekompensowa na

danie (firmy) Firmie

wszelkie koszty poniesione w ramach wiadczenia us ug inwestycyjnych lub dodatkowych
przez Firm , takich jak mi dzy innymi: i) naruszenie przez klienta warunków umowy
o wiadczenie us ug lub (ii) dostarczanie FxPro fa szywych lub myl cych informacji.

OKRES OBOWI ZYWANIA UMOWY
O WIADCZENIE US UG
15.1
Umowa o wiadczenie us ug obowi zuje od dnia opisanego w sekcji „Rozpocz cie umowy
o

wiadczenie

us ug”

na

czas

nieokre lony

a

do

jej

rozwi zania

lub zaniechania/niewykonania.

ZMIANY DO UMOWY O
US UG

WIADCZENIE

16.1
FxPro zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany ka dej cz ci Umowy o

wiadczenie

Us ug, zw aszcza je li Firma uzna, e takie zmiany s konieczne z uwagi na obwieszczenia
organu regulacyjnego o odpowiedniej jurysdykcji. W takich okoliczno ciach Klient zostanie
powiadomiony odpowiednio w formie pisemnej lub za po rednictwem firmowej witryny
(https://www.fxpro.com) i zastrzega sobie prawo do przyj cia lub odmowy wprowadzanych
zmian. Nale y zauwa

,

e zgoda Klienta nie jest wymagana by wszelkie zmiany

natychmiast wesz y w ycie.

16.2
Klient zastrzega sobie prawo do rozwi zania Umowy w ci gu 15 (pi tnastu) dni od dnia
og oszenia nowelizacji. Po wyga ni ciu, nawet je li Klient milczy/nie reaguje, Firma uwa a,
e Klient wyra a zgod na wszelkie zmiany.
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ROZWI ZANIE I NIEDOTRZYMANIE
WARUNKÓW UMOWY
17.1
Klient zastrzega sobie prawo do rozwi zania Umowy o

wiadczenie Us ug w ci gu

15 (pi tnastu) dni roboczych od og oszenia nowelizacji w ramach powy szej sekcji "Zmiany
do umowy o

wiadczenie us ug" poprzez wys anie listem poleconym zawiadomienia

do g ównej siedziby Firmy, z zastrze eniem, e na rachunku handlowym nie ma adnych
otwartych pozycji, a Klient nie ma zaleg ych zobowi za wobec FxPro.

17.2
Klient zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o

wiadczenie Us ug

z jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem e na rachunku handlowym Klienta nie ma
adnych otwartych pozycji, Klient nie ma zaleg ych zobowi za wobec FxPro i da Firmie
siedmiodniowe

(dni

robocze)

wypowiedzenie

poprzez

wys anie

odpowiedniego

zawiadomienia do g ównej siedziby Firmy.

17.3
FxPro mo e wypowiedzie

Umow

o

wiadczenie Us ug daj c klientowi co najmniej

7 (siedem) dni roboczych pisemnego zawiadomienia, w którym okre lono termin zako czenia
Umowy.

17.4
Klient akceptuje, e FxPro zastrzega sobie prawo do rozwi zania Umowy o

wiadczenie

Us ug natychmiast dostarczaj c Klientowi pisemne powiadomienie, je li punkt 17.5 poni ej
wchodzi w ycie.

17.5
FxPro niezw ocznie rozwi e Umow o wiadczenie Us ug, w przypadku:

17.5.1 gdy Klient (lub jego pe nomocnik) naruszy jak kolwiek cz

Umowy

o wiadczenie Us ug;
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17.5.2 wydania wniosku, rozporz dzenia, uchwa y lub innej notyfikacji w zakresie
upad

ci lub post powania likwidacyjnego dotycz cego Klienta;

17.5.3 mierci Klienta;

17.5.4 gdy Klient anga uje Firm w jakiekolwiek oszustwa.

17.6
Wypowiedzenie Umowy o wiadczenie Us ug nie oznacza, e ka dy z obowi zków Klienta
przestanie istnie ; Klient jest nadal zobowi zany do zap aty na rzecz firmy:

17.6.1 wszelkich kwot, które Klient jest d

ny FxPro;

17.6.2 wszelkich wydatków poniesionych przez FxPro w wyniku wypowiedzenia
Umowy o wiadczenie Us ug, oraz

17.6.3 wszelkich szkód, które powsta y w skutek porozumienia lub ugody.

17.7
Zgodnie z ust pem 17.1 powy ej, po rozwi zaniu Umowy o
niezw ocznie przekazuje Klientowi ca

wiadczenie Us ug FxPro

kwoty dost pnej na danym rachunku handlowym

minus wszelkie zaleg e op aty, na które Klient narazi Firm .

17.8
Je li ust p 17.5 powy ej wchodzi w ycie FxPro zastrzega sobie prawo do uniewa nienia
jakiejkolwiek transakcji, które uzna za sprzeczne z interesami Firmy b

Klienta.
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INFORMACJE O RYZYKU
18.1
Szczegó owe informacje dost pne s w Za czniku A do Umowy Klienta.

TAJNO

I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

19.1
FxPro jest zarejestrowany w Biurze Rzecznika Ochrony Danych Osobowych w Republice
Cypru (http://www.dataprotection.gov.cy), dlatego te
przechowywane

przez

Firm

zgodnie

z

dane osobowe ka dego Klienta

Ustaw

z

2001

roku

do Przetwarzaniu Danych Osobowych (Ochrona Jednostki), jej nowelizacj

o

Prawie

(Ustawa nr 37

(i) / 2003) oraz Rozporz dzeniem Komunikacji Elektronicznej.

19.2
FxPro nie ujawnia osobom trzecim

adnych poufnych informacji Klienta, chyba e wymaga

tego organ regulacyjny o odpowiedniej jurysdykcji; takie ujawnienie nast puje w zakresie
niezb dnym

(wg

faktycznych

potrzeb/zgodnie

z

rzeczywistym

zapotrzebowaniem

na informacje), chyba e ustalono inaczej. W takich okoliczno ciach, Firma musi wyra nie
poinformowa trzeci osob o poufnym charakterze informacji.

19.3
Klient wyra a zgod i akceptuje, e okresowo FxPro mo e zleci zewn trznej firmie badania
statystyczne maj ce na celu popraw notowa firmy na rynku/sprzeda y. W rezultacie cz
lub ca

danych osobowych Klienta mo e zosta

ujawniona, jednak e wy cznie

do przeprowadzenia anonimowych i zbiorczych bada .
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NAGRANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH
20.1
Tre

ka dej rozmowy telefonicznej (zwanej dalej "Zapisem Telefonicznym") pomi dzy

Klientem a Firm

mo e by

rejestrowana i zapisywana jako zapis magnetyczny

lub elektroniczny. Klient zgadza si na wykorzystanie przez Firm Zapisów Telefonicznych
w przypadku kiedy Firma uzna, e jest to konieczne, w tym mi dzy innymi w wypadku scysji
pomi dzy Klientem a Firm .

20.2
Wszystkie instrukcje otrzymane od Klienta w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
podczas rozmowy telefonicznej b

ostateczne i wi

ce, chyba e pojawi si warunki

opisane w punkcie 5.11 Regulaminu.

20.3
FxPro mo e dostarczy organom regulacyjnym kompetentnych w adz kopie nagra rozmów
telefonicznych nie informuj c o tym Klienta.

KONFLIKT INTERESÓW
21.1
Klient akceptuje fakt, e konflikt interesów mo e powsta , gdy interes FxPro konkuruje
lub koliduje lub wydaje si konkurowa

lub kolidowa z interesami Klienta w ramach

Umowy o wiadczeniu Us ug.

21.2
W szczególno ci Klient akceptuje fakt, e:

21.2.1
FxPro mo e scedowa lub przenie

wykonanie dyspozycji Klienta na inn spó

cz onkiem Grupy Spó ek FxPro;
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21.2.2
W tym samym czasie Firma mo e wykona instrukcje ró nych Klientów, które
sobie sprzeczne/przeciwne;

21.2.3
Firma mo e nawi za dzia alno , w tym mi dzy innymi relacje handlowe z innymi
emitentami instrumentów finansowych i mo e czerpa korzy ci finansowe z tych e
instrumentów;

21.2.4
FxPro dzia a jako kreator/animator rynku, dlatego te tym kontek cie mog wyst pi
nieod czne konflikty interesów;

21.2.5
Firma mo e zap aci na rzecz trzeciej osoby prowizj , lub inne zwi zane op aty, jako
rezultat (i) wprowadzenia Klienta lub (ii) jego (Klienta) dzia alno ci handlowej
(w takiej sytuacji Klient powinien zosta poinformowany na pi mie).

21.3
W celu uzyskania dalszych informacji, prosz zapozna si z Polityk Przeciwdzia ania
Sprzeczno ci Interesów FxPro dost pn online na https://www.fxpro.com

ZGODA NA BEZO REDNI KONTAKT
22.1
Klient zgadza si z tym, e okresowe nawi zanie komunikacji przez FxPro, w odniesieniu
do Umowy o

wiadczenie Us ug lub jakiekolwiek inne formy komunikacji dotycz ce

marketingu, nie narusza

adnych praw Klienta obowi zuj cych w ramach Umowy

o wiadczenie Us ug.
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O WIADCZENIA I GWARANCJE
23.1
Klient o wiadcza, e nie zosta zmuszony lub w inny sposób nak oniony do zawarcia Umowy
o wiadczenie Us ug.

23.2
Klient o wiadcza, e ma uko czone 18 (osiemna cie) lat (w przypadku gdy Klient jest osob
fizyczn ) lub posiada pe

zdolno

prawn (w przypadku gdy Klient jest osob prawn ),

co uprawnia go do zawarcia Umowy o wiadczenie Us ug.

23.3
Klient akceptuje to,
bez

uprzedniego

e FxPro ma prawo do uniewa nienia w dowolnym momencie
pisemnego

zawiadomienia

Klienta,

wszelkich

pe nomocnictw

i dokumentów, które reguluj stosunki Klienta z jego Upowa nionym Przedstawicielem.

23.4
Klient o wiadcza, e jest w pe ni wiadomy wszelkich konsekwencji, w tym mi dzy innymi
wszelkich ogranicze

wyznaczonych przez jurysdykcj

w adz lokalnych, zwi zanych

z zawarciem Umowy o wiadczenie Us ug.

23.5
Klient o wiadcza,

e ka dy obrót

i/lub uzasadniony jego konkretn

instrumentami finansowymi jest

sytuacj

finansow

oraz

e zasi gn

wspó mierny
niezale nego

doradztwa finansowego lub zrobi to w razie potrzeby.

23.6
Klient akceptuje fakt,

e obrót transakcjami na instrumentach finansowych nast puje

wy cznie przez platformy (/ ) transakcyjne (/ ) FxPro, do których Klient ma dost p w ka dej
chwili.
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23.7
Klient akceptuje warunki umowy dla ka dego instrumentu finansowego; owe warunki
dost pne na https://www.fxpro.com. Ponadto akceptuje te fakt, e Firma ma prawo
do zmiany warunków umowy bez pisemnego zawiadomienia Klienta.

23.8
Je li Klient to wi cej ni jedna osoba fizyczna lub prawna, powinno
wynikaj ca z Umowy o

i odpowiedzialno

wiadczenie Us ug musi by solidarna. W wietle powy szego

wszelka komunikacja, w tym mi dzy innymi wszelkie powiadomienia i zlecenia b
interpretowane jako dostarczone do wszystkich osób fizycznych lub prawnych, które razem
nazywane s Klientem.

23.9
Klient zgadza si

by Firma podejmowa a wszelkie odpowiednie kroki maj ce na celu

zapewnienie zgodno ci z obowi zuj cymi zasadami i przepisami; takie kroki s wi

ce dla

Klienta.

23.10
Klient akceptuje fakt, e FxPro ma prawo z kwoty zdeponowanej na rachunku handlowym
Klienta wzi

w zastaw sum , któr Klient jest winny Firmie. Cho Firma nie potrzebuje

zgody Klienta w celu skorzystania z prawa zastawu, o swoim zamiarze odpowiednio
informuje Klienta.

23.11
Klient o wiadcza, e je li kwota jest nale na FxPro, ten ostatni ma prawo do odpowiedniego
obci enia konta handlowego Klienta.

23.12
Klient wyra a zgod , by w przypadku gdy jego konto handlowe jest nieaktywne przez okres
trzech miesi cy, a jego saldo jest mniejsze ni 15 USD (pi tna cie) lub równowarto

w innej

walucie, FxPro mo e wed ug w asnego uznania zablokowa to konto handlowe. Klient mo e
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ponownie aktywowa swoje konto handlowe w dowolnym momencie; ze stanem konta
handlowego Klient mo e si zapozna przez FxPro Direct (https://direct.fxpro.com).

DZIA ALNO

SI Y WY SZEJ

24.1
FxPro w swojej rozs dnej ocenie ma za zadanie ustali czy zadzia

a si a wy sza (np. wojna,

strajk, zamieszki, kl ska ywio owa, etc.); w takich okoliczno ciach Firma podejmie wszelkie
uzasadnione kroki maj ce na celu informowanie Klienta.

24.2
Dzia alno

si y wy szej to zdarzenie lub sytuacja, w tym mi dzy innymi wszelkie naturalne,

technologiczne, polityczne, pa stwowe/rz dowe, spo eczne, ekonomiczne lub podobne
wydarzenia lub wypadki, które mia y miejsce po dokonaniu transakcji na instrumentach
finansowych i niemo liwym by o przewidzenie pojawienia si
transakcji. W dodatku do powy szego dzia alno
bezprawnych dzia

ich w dniu zawierania

si y wy szej mo e obejmowa przypadki

, znajduj cych si poza kontrol Klienta lub Firmy, przeciwko serwerom

FxPro.

24.3
Je li FxPro stwierdzi, e wyst pi a dzia alno

si y wy szej, bez uszczerbku dla wszelkich

innych praw Klienta w ramach Umowy o wiadczenie Us ug, Firma mo e:

24.3.1 podnie

mar

i/lub

24.3.2 zwi kszy spready i/lub

24.3.3 zmniejszy d wigni finansow i/lub

24.3.4 w dobrej wierze zamkn

wszystkie otwarte pozycje po cenie jak firma uzna

za rozs dn , i/lub
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24.3.5 za da poprawek do wszelkich zamkni tych pozycji i/lub

24.3.6 zawiesi

wiadczenie us ug inwestycyjnych i/lub us ug dodatkowych na rzecz

Klienta i/lub

24.3.7 zmieni tre

Umowy o wiadczenie Us ug je li stwierdzi, e FxPro nie jest

w stanie jej przestrzega .

PRAWO W A CIWIE I JURYSDYKCJA
25.1
Klient akceptuje fakt, e Umowa o

wiadczenie Us ug i wszelkie inwestycje i/lub us ugi

dodatkowe wiadczone na jej podstawie przez Firm podlega prawu Republiki Cypru.

25.2
Wszelkie post powania s dowe i ich rozstrzygania, które wi
odbywaj si przed w

si z FxPro i Klientem

ciwymi s dami w Republice Cypru.

POSTANOWIENIA RÓ NE
26.1
Chyba e instrukcja mówi inaczej wszelkie zawiadomienia, instrukcje/polecenia, wnioski lub
inne formy komunikacji powinny by dostarczone Firmie przez Klienta w formie pisemnej
i przes ane na adres g ównej siedziby firmy FxPro, który jest dost pny w zak adce „Kontakt”
(‘Contact Us’) na stronie Firmy (https://www. fxpro.com/contacts). Wszelkie zawiadomienia,
instrukcje/polecenia, wnioski lub inne formy komunikacji wchodz w ycie w momencie
ich otrzymania przez Firm .

26.2
Pod

adnym pozorem Klient nie mo e cedowa

obowi zków wynikaj cych z Umowy o

ani przenosi

swoich uprawnie

wiadczenie Us ug na inn

osob

i/lub

fizyczn

lub prawn .
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26.3
W pewnych okoliczno ciach Firma mo e w ca
prawa i obowi zki wynikaj ce z Umowy o

ci lub w cz ci cedowa i przenosi swoje
wiadczenie Us ug na inn osob fizyczn

lub prawn , pod warunkiem, e osoba fizyczna lub prawna zobowi zuje si do przestrzegania
wspomnianej Umowy.

26.4
Je li z jakiegokolwiek powodu cz

Umowy o wiadczenie Us ug s d w

uznaje si za niewykonaln , to taka cz
sposób, e pozosta a cz

ciwej jurysdykcji

jest usuwana z Umowy o wiadczenie Us ug w taki

Umowy pozostaje nienaruszona.

WA NE INFORMACJE
27.1
Kontrakty ró nicy kursowej (CFDs) nie kwalifikuj

si

do sprzeda y w niektórych

jurysdykcjach lub krajach. Zawiadomienie nie jest skierowane do tych jurysdykcji lub krajów,
w których jego publikacja, dost pno

czy dystrybucja by aby sprzeczna z lokalnym prawem

i przepisami, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zawiadomienie nie stanowi oferty,
zaproszenia lub zach ty do kupna lub sprzeda y CFD. Nie mo e by
i ujawniane/rozpowszechniane (w ca

powielane

ci lub w cz ci) innej osobie bez uprzedniej pisemnej

zgody. Zawiadomienie nie ma stanowi jedynej podstawy wp ywaj cej na decyzj Klienta
o zaj ciu si handlem CFD.

NAJCZ

CIEJ ZADAWANE PYTANIA

28.1
Pytania dotycz ce Regulaminu w pierwszej kolejno ci powinny by kierowane do Dzia u
Obs ugi Klienta.
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28.2
Dzia obs ugi klienta
E-mail: support@fxpro.com
Telefon: +357 25 969 222
Fax: +357 25 969 269

DODATKOWE KONTAKTY
29.1
Dzia ds. Obrotu Handlowego
E-mail: dealing@fxpro.com
Telefon: +357 25 969 239

29.2
Dzia Prawny
E-mail: compliance@fxpro.com

ZA

CZNIKI

Za cznik A: Powiadomienie o Ryzyku
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cznik A: Powiadomienie o Ryzyku

OSTRZE ENIE O RYZYKU
Kontrakty ró nicy kursowej (CFD) s z

onymi produktami finansowymi, które nie maj

ustalonej daty zapadalno ci. Dlatego pozycja CFD pozostaje otwarta a do dnia, kiedy Klient
zdecyduje si zamkn

istniej

otwart pozycj . CFD, które s instrumentami opartymi

na wykorzystaniu efektu d wigni finansowej, cechuje wysoki poziom ryzyka, który mo e
doprowadzi

do utraty ca

ci zainwestowanego kapita u Klienta. Zysk nie jest

gwarantowany. W rezultacie CFD nie s

odpowiednie dla wszystkich osób. Klient

nie powinien ryzykowa wi cej ni jest przygotowany straci . Przed podj ciem decyzji
o handlu, klient zapewnia,

e rozumie ryzyko i bierze pod uwag

do wiadczenia. W razie potrzeby Klient mo e zasi gn

swój poziom

niezale nej porady.

ZAKRES POWIADOMIENIA
1.1
Powiadomienie o Ryzyku (Powiadomienie) jest dostarczane do Klienta zgodnie z dyrektyw
MiFID, na podstawie której Klient proponuje FxPro obrót Kontraktami Ró nicy Kursowej
(CFD), które s

instrumentami opartymi na wykorzystaniu efektu d wigni finansowej,

cechuj cymi si wysokim poziomem ryzyka, który mo e doprowadzi do utraty ca

ci

zainwestowanego kapita u Klienta.

1.2
Nale y zauwa

, e Powiadomienie nie zawiera ca

ci informacji o ryzyku i wszystkich

aspektach zwi zanych z obrotem CFD, dlatego Klient musi zapewni ,

e jego decyzja

o obrocie zosta a podj ta wiadomie po odpowiednim zaznajomieniu si z tematem oraz
e wzi pod uwag nast puj ce elementy:
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OPIS PRODUKTU
2.1
CFD to umowa kupna lub sprzeda y kontraktu, który odzwierciedla wyniki mi dzy innymi
rynku Forex, metali szlachetnych, futures i akcji. Zysk lub strata zale y od ró nicy mi dzy
cen zakupu a cen sprzeda y i odwrotnie. Kontrakty CFD s przedmiotem obrotu na mar y
i nale y zauwa

,

e fizyczna dostawa CFD lub powi zanych z nimi aktywów

podstawowych nie ma miejsca. Nale y zauwa

, e gdy klienci dokonuj zakupu np. CFD

na akcje, to s to jedynie spekulacje na temat warto ci udzia ów, których warto

mo e pój

w gór lub w dó .

2.2
Warto

CFD w ci gu dnia ulega wahaniom. Ruchy cenowe CFD s determinowane przez

wiele czynników, w tym mi dzy innymi przez spekulacje i dost pno

informacji rynkowej.

WYNIKI
3.1
Nale y zauwa

, e przesz e wyniki CFD nie s u ytecznym wska nikiem przysz ych

rezultatów.

G ÓWNE ZAGRO ENIA ZWI ZANE
Z TRANSAKCJAMI NA CFD
4.1
Przed rozpocz ciem obrotu CFD, Klient musi zapewni si , e jest wiadomy ryzyka. CFD
instrumentami opartymi na wykorzystaniu efektu d wigni finansowej, cechuje je wy szy
poziom ryzyka dla kapita u Klienta w porównaniu do innych produktów finansowych.
Warto ci kontraktów CFD mog si zwi ksza lub zmniejsza w zale no ci od warunków
rynkowych.
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4.2
Ze wzgl du na fakt, e CFD s instrumentami opartymi na wykorzystaniu efektu d wigni
finansowej, anga owanie si w obrót CFD mo e nie by odpowiednie dla Klienta i w razie
potrzeby nale y szuka niezale nego doradztwa. Potencja zysku musi by zrównowa ony
przez ostro ne zarz dzane ryzykiem, z uwzgl dnieniem mo liwo ci wyst pienia znacz cych
strat, które w bardzo krótkim czasie mog powsta podczas obrotu CFD.

4.3
Klient nie powinien rozpoczyna obrotu CFD, chyba e jest w pe ni wiadomy ryzyka.

UTRATA KAPITA U
5.1
CFD, które s

instrumentami opartymi na wykorzystaniu efektu d wigni finansowej

cechuj cymi si wy szym poziomem ryzyka, mog doprowadzi Klienta do utraty ca
zainwestowanego kapita u. Jednak e, nale y zauwa

ci

, e FxPro dzia a w oparciu o ochron

Klienta przed ujemnym saldem, co oznacza, e Klient nie mo e straci wi cej ni pocz tkowa
inwestycja.

RYZYKO KREDYTOWE
6.1
Obracaj c kontraktami CFD Klient faktycznie zawiera transakcje na Rynku Pozagie dowym
(OTC), oznacza to, e ka da pozycja otwarta z FxPro nie mo e zosta zamkni ta przez
jakikolwiek inny podmiot. Transakcje pozagie dowe mog si wi za z wi kszym ryzykiem
w porównaniu do transakcji maj cych miejsce na rynkach regulowanych np. wymiana
tradycyjna. Jest to spowodowane faktem, ze w przypadku transakcji pozagie dowych nie ma
centralnego kontrahenta i dlatego ka da ze stron transakcji ponosi pewne ryzyko kredytowe
(lub ryzyko niewywi zania si ze zobowi za ).
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D WIGNIA FINANSOWA
7.1
Obrót CFD, w przeciwie stwie do tradycyjnego handlu, umo liwia Klientowi handel
na rynkach p ac c jedynie niewielk
zauwa

,

cz

ca kowitej warto ci obrotu. Jednak nale y

e d wignia finansowa oznacza,

e stosunkowo ma y ruch na rynku mo e

prowadzi do proporcjonalnie wi kszego ruchu w warto ci pozycji Klienta. FxPro oferuje
elastyczne d wignie rozpoczynaj c od 1: 1 a do 1:500. Niemniej jednak nale y zauwa

,

e d wignia finansowa na z oto i srebro jest ustalona na poziomie 1:50. W ka dy pi tek
od godziny 21.00 do 24.00 czasu serwera lub w czasie innego terminu okre lonego przez
FxPro, Firma ustanawia maksymaln stawk potrzebn do otwarcia pozycji na poziomie
1:100. Je li taka sytuacja ma miejsce Klient zostanie odpowiednio poinformowany.

7.2
Nale y zauwa

,

e

Firma

zawsze

monitoruje

wysoko

d wigni

finansowych

zastosowanych do pozycji Klienta. Firma zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysoko ci
wigni w zale no ci od obj to ci wymiany handlowej Klienta.

7.3
W celu uzyskania dalszych szczegó ów nale y si gn

na https://www.fxpro.com.

RACHUNEK DEPOZYTU ZABEZPIECZAJ CEGO
I WYMAGANIA
8.1
Klient musi zapewni , e jego konto handlowe zawsze posiada wystarczaj cy poziom mar y
by utrzyma otwart pozycj . Ponadto Klient musi stale monitorowa wszystkie otwarte
pozycje w celu unikni cia zamykania pozycji z powodu braku funduszy. Nale y zauwa

,

e Firma nie jest odpowiedzialna za powiadamianie Klienta o takich przypadkach.
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8.2
Na poziomie mar y 10% (dziesi

procent) i 40% (czterdzie ci procent) odpowiednio

dla FxPro MetaTrader4 i FxPro cTrader, Firma ma prawo zacz

zamyka otwarte pozycje

pocz wszy od najmniej op acalnej. Ponadto, na poziomie mar y w wysoko ci 5% (pi
procent) i 30% (trzydzie ci procent) odpowiednio dla FxPro MetaTrader4 i FxPro cTrader,
Firma automatycznie rozpocznie zamykanie pozycji po cenie rynkowej rozpoczynaj c
od najbardziej nieop acalnych.

8.3
Dalsze szczegó y dotycz ce powy szych kwestii s dost pne w Internecie pod adresem
https://www.fxpro.com.

NIETYPOWE WARUNKI RYNKOWE
9.1
W nietypowych warunkach rynkowych kurs CFD mo e gwa townie si

zmienia

odzwierciedlaj c nieprzewidziane wydarzenia, których ani Firma ani Klient nie mo e
kontrolowa . W rezultacie FxPro mo e nie by w stanie wykona zleconych przez Klienta
instrukcji sprzeda y po okre lonej cenie i zlecenie „stop loss” mo e nie zagwarantowa
ograniczenia strat Klienta.

9.2
Na

ceny

CFD

wp ywaj

mi dzy

innymi

wprowadzanie

gospodarczych/rolniczych, ekonomicznych i handlowych programów i dzia

rz dowych,
oraz krajowe

i mi dzynarodowe wydarzenia spo eczno-ekonomiczne i polityczne.
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WARUNKI U YTKOWANIA
PLATFORMYTRANSAKCYJNEJ
10.1
Klient akceptuje,

e jedynym wiarygodnym

ród em informacji zwi zanych z cen

Notowania prezentowane na serwerze rzeczywistym/na ywo. Us uga ta mo e zosta
zak ócona i w efekcie informacje zwi zane z cen mog nie dotrze do Klienta.

10.3
Klient powinien regularnie zasi ga informacji w menu „Pomoc” lub w instrukcji obs ugi
platformy transakcyjnej. W razie nieporozumienia Umowa o

wiadczenie Us ug b dzie

rozstrzygaj ca, chyba e wed ug w asnego uznania FxPro ustanowi inaczej.

KOMUNIKACJA
11.1
FxPro nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek straty powsta e na skutek opó nionego
lub niedostarczonego powiadomienia wys anego Klientowi przez Firm .

11.2
Ponadto FxPro nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek straty powsta e na skutek
obejrzenia niezaszyfrowanych informacji przes anych Klientowi przez Firm odebranych
przy pomocy nieautoryzowanych metod

11.3
FxPro nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek nieotrzymane lub nieprzeczytane
wewn trzne wiadomo ci przesy ane Klientowi za po rednictwem platformy transakcyjnej.
W przypadku gdy wiadomo

nie zostanie odebrana lub przeczytana w terminie 7 (siedmiu)

dni kalendarzowych zostanie automatycznie usuni ta.
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11.4
Klient jest jedyn

stron

odpowiedzialn

za poufno

wszelkich informacji zawartych

w zawiadomieniach skierowanych do FxPro.

11.5
Ponadto Klient akceptuje fakt, e wszelkie straty powsta e w wyniku nieautoryzowanego
dost pu osób trzecich do konta handlowego Klienta nie s odpowiedzialno ci FxPro.

DZIA ALNO

SI Y WY SZEJ

12.1
W przypadku dzia ania si y wy szej Klient akceptuje wszelkie straty powsta e w zwi zku
z tym wydarzeniem.

12.2
Szczegó owe informacje mo na znale

w sekcji „Dzia alno

si y wy szej” powy ej.

OPODATKOWANIE
13.1
Mimo, e inwestowanie w kontrakty CFD nie wymaga podejmowania fizycznych dostaw
bazowego instrumentu finansowego, je li to konieczne, to Klient powinien zasi gn
niezale nego doradztwa podatkowego w celu ustalenia czy i jakim podatkom i op atom
skarbowym podlega.

PRZEGL D KONTA
14.1
Za po rednictwem platformy transakcyjnej Klient mo e kontrolowa na bie co ka de z jego
kont transakcyjnych, w tym mi dzy innymi pozycje otwarte i zamkni te. Ponadto dzi ki
terminalowi FxPro Direct (https://direct.fxpro.com) Klient mo e bezpiecznie zarz dza
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pieni dze w zale no ci od jego potrzeb

handlowych.

KWESTIE TECHNICZNE
15.1
FxPro nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek straty, które powsta y w wyniku awarii
systemu, w tym mi dzy innymi:

15.1.1
lub niew

uszkodzenia

sprz tu

lub

oprogramowania,

wadliwego

dzia ania

ciwego korzystania ze sprz tu i/lub oprogramowania albo przez Klienta

albo przez Firm albo przez obie strony;

15.1.2 s abego po czenia internetowego wyst puj cego albo po stronie Klienta
albo Firmy albo obu;

15.1.3 nieprawid owych ustawie w panelu Klienta, oraz

15.1.4 opó nionych aktualizacji panelu Klienta.

15.2
Klient akceptuje fakt, e w okresach nadmiernego przep ywu transakcji mog wyst pi pewne
opó nienia w kontakcie telefonicznym z cz onkami Dzia u Transakcji (Dealing Desk),
zw aszcza gdy pojawiaj si wa ne komunikaty rynkowe.

[Podpis]

[Podpis]

FxPro

Klient

[Podpis]

[Podpis]

W charakterze wiadka:

W charakterze wiadka:
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