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WSTĘP

Firma Indication Investments Ltd jest Firmą świadczącą usługi finansowe. Jest ona założona i zarejestrowana na

mocy prawa dotyczącego spółek w Republice Cypru, w oparciu o certyfikat rejestracyjny numer HE 290930, z siedzibą
w Gladstonos, Karaiskaki Street, 3032, Limassol, nr biura 031, w Limassol, na Cyprze, (zwana dalej "Indication

Investments Ltd" lub "Libertex" lub "My" lub "Nas" lub "Firma" lub "Spółka"). Firma otrzymała licencję na

świadczenie usług jako cypryjska firma inwestycyjna z Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (zwana

dalej "CYSEC") (z licencją o numerze 164/12). W ramach licencji firma może świadczyć Usługi Inwestycyjne i Usługi

Dodatkowe objęte niniejszą Umową z Klientem dotyczącą Obrotu CFD.

Niniejsza Umowa z Klientem dotycząca Obrotu CFD, wraz ze wszelkimi załącznikami, a także takie dokumenty jak

"Koszty i opłaty" oraz "Specyfikacje Kontraktów", ze zmianami co pewien czas (zwane dalej łącznie "Umową"),

określają warunki, na jakich Firma oferuje Usługi na rzecz Klienta, a także prawa i obowiązki każdej ze Stron. Poprzez

ubieganie się o nasze usługi zgadzasz się na warunki wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, które tworzą
Umowę oraz wyrażasz zgodę, że gdy zostaniesz zaakceptowany/a przez nas jako nasz Klient (zob. Punkt 4 poniżej),

Ty oraz my będziemy zobowiązani do przestrzegania tych warunków.

Poza powyższymi dokumentami chcielibyśmy również zwrócić uwagę na następujące dokumenty znajdujące się na

naszej Głównej Witrynie, a mianowicie "Podsumowanie Polityki Konfliktu Interesów", "Podsumowanie Polityki

Najlepszego Interesu i Realizacji Zleceń", "Powiadomienie o ryzyku i ostrzeżenie", "Polityka klasyfikacji klientów",

"Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów", "Procedura Skarg Klientów" oraz "Polityka Prywatności i dotycząca Plików

Cookies". Dokumenty te zawierają ważne informacje, które jesteśmy zobligowani publikować jako Cypryjska Firma

Inwestycyjna dla naszych klientów w celu przestrzegania istniejących i obowiązujących przepisów prawnych.

Z tego powodu wszystkie powyższe dokumenty są ważne i należy się z nimi zapoznać. Dotyczy to całości umowy,

dokumentów, które są zamieszczone na naszej Witrynie Internetowej (wymienione powyżej dla wygody klientów)

oraz wszelkich listów, wiadomości lub powiadomień, które zostały przez nas przesłane. Przed zawarciem z nami

Umowy upewnij się, że rozumiesz treść wszystkich dokumentów i akceptujesz je.

Jeśli jesteś konsumentem (a nie Klientem Korporacyjnym) i nie spotkamy się twarzą w twarz, aby zawrzeć niniejszą
umowę, a nasza komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem Witryny Internetowej, telefonu lub pisemnej

korespondencji (w tym za pomocą emaila), będzie obowiązywać prawo dotyczące usług finansowych na odległość N.

242(I)/2004. Wyślemy Ci emailem Wszystkie dokumenty stanowiące Umowę.

Podpis fizyczny na Umowie nie jest wymagany, ale jeśli chcesz ją podpisać, możesz ją wydrukować i podpisać dwie

kopie Umowy i przesłać je do nas. Zachowamy jedną kopię a Tobie odeślemy drugą, z naszym podpisem.

Aby uniknąć wątpliwości, nazwa handlowa Libertex należy do Indication Investments Ltd.

FIRMA BĘDZIE OFEROWAĆ SWOJE USŁUGI ZGODNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM (UMOWĄ/WARUNKAMI I

ZASADAMI). REGULAMIN TEN NIE JEST PRZEDMIOTEM ŻADNYCH NEGOCJACJI I MOŻE BYĆ ZMIENIONY PO

WCZEŚNIEJSZYM POWIADOMIENIU KLIENTA, TYLKO PRZEZ FIRMĘ I ZGODNIE Z WARUNKAMI TEJ UMOWY Z

KLIENTEM DOTYCZĄCEJ OBROTU CFD.
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1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1.

W niniejszej Umowie z Klientem dotyczącej Obrotu CFD stosowane są następujące definicje i interpretacje:

Nadużycie w obrocie: Oznacza następujące czynności (ale nie ograniczające się tylko do nich): składanie zleceń “buy

stop” lub “sell stop” tuż przed publikacją danych finansowych lub wiadomości ważnych dla bazowego Rynku/Aktywa;

arbitraż, manipulacje, łączenie szybszych/wolniejszych feedów, nadużywanie funkcji anulowania transakcji dostępnej

w Systemie Transakcyjnym Online, używanie (bez wcześniejszej pisemnej zgody Firmy) jakiegokolwiek z robotów i

innych programów bazujących na automatycznym wpisie danych w Systemie Transakcyjnym Online (o ile nie

otrzymano pisemnej zgody od Firmy na aktywowanie takiego robota), lub użycie jakiegokolwiek innego

oprogramowania, które stosuje analizę sztucznej inteligencji w systemie Transakcyjnym Online i/lub na Rachunku,

wejście do transakcji lub wielu transakcji (dobrowolnie lub przymusowo) z jednocześnie krótką i długą pozycją w

tych samych lub podobnych Aktywach Bazowych w tym samym czasie, albo przez Klienta lub przez Klienta

działającego we współpracy z innymi podmiotami, prawdopodobnie w oparciu o połączone rachunki, w tym (ale bez

ograniczenia do), rachunki różnych podmiotów w systemie Firmy, które zostały utworzone, aby razem lub osobno

dokonać manipulacji w Systemie Transakcyjnym Online w celu uzyskania korzyści.

Kody dostępu: Twój login i hasło otrzymane od nas w celu uzyskania dostępu do naszego Systemu Transakcyjnego

Online lub Witryny (Traders Hub) (wedle sytuacji).

Dane dostępu: Twoje Kody Dostępu, Hasło telefoniczne, numer Rachunku oraz wszelkie inne informacje potrzebne

do składania zleceń w naszym systemie.

Rachunek: Każdy indywidualny rachunek transakcyjny, który możemy dla Ciebie otworzyć w naszym systemie w celu

obrotu CFD.

Podmiot zależny/stowarzyszony: Każdy podmiot, który pośrednio lub bezpośrednio kontroluje lub jest

kontrolowany przez Firmę, lub każdy podmiot, który jest pośrednio lub bezpośrednio pod wspólną kontrolą Firmy.

“Kontrola” oznacza zdolność do zarządzania lub obecność managerów w celu zarządzania Firmą lub podmiotem.

Umowa: Niniejsza Umowa z Klientem dotycząca Obrotu CFD, wraz ze wszelkimi załącznikami, a także takie

dokumenty jak "Koszty i opłaty" oraz "Specyfikacje Kontraktów", ze zmianami co pewien czas.

Obowiązujące prawo i regulacje: a) Przepisy CySEC oraz wszelkie inne przepisy stosownej instytucji regulującej; (b)

przepisy regulujące odpowiedni Rynek; i (c) wszelkie inne obowiązujące przepisy, regulacje i akty różnych jurysdykcji.

Formularz aplikacyjny: Formularz, który musi zostać przez Ciebie wypełniony oraz przesłany do nas w celu zgłoszenia

chęci skorzystania z naszych usług. Dzięki formularzowi możemy uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące

Twojej tożsamości oraz możemy przeprowadzić procedurę due diligence a także klasyfikację klienta, zgodnie z

przepisami CySEC.

Autoryzowany przedstawiciel: Osoba opisana poniżej, w punkcie 37.1.

Saldo: Łącza kwota na Twoim Rachunku po ostatniej Zrealizowanej Transakcji oraz operacji wpłaty/wypłaty

dokonanej w danym okresie.

Waluta bazowa: Pierwsza waluta w parze walutowej, wobec której Klient kupuje lub sprzedaje Walutę Kwotowaną.
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Dzień roboczy: Każdy dzień oprócz soboty, niedzieli, 1 stycznia lub jakiegokolwiek dnia, na który przypada święto na

Cyprze lub na świecie, według informacji podanych na Witrynie Firmy.

CFD: Instrument finansowy, Kontrakty na Różnice Kursowe. Jest on oparty na cenie Aktywów Bazowych, takich jak

Waluty (FOREX), Towary, Futures, Opcje, Forwards, Akcje, Obligacje, etc. Wszystkie oferowane przez Firmę CFD są
przedstawione na jej Witrynie.

Zasady dotyczące środków Klientów: Zasady dotyczące środków Klientów, określone w przepisach CySEC.

Zamknięta pozycja: Przeciwieństwo Otwartej Pozycji.

Opłata prowizyjna: Stała opłata pobrana przez Firmę podczas otwarcia Pozycji.

Zakończona transakcja: Dwie przeciwstawne pozycje tej samej wielkości (otwarcie pozycji i zamknięcie pozycji):

początkowe kupno i późniejsza sprzedaż lub vice versa.

Specyfikacja/szczegóły kontraktu: Każda wielkość w lotach lub typ Aktywa Bazowego w CFD oraz wszelkie

informacje transakcyjne obejmujące Spready, Swapy, Wymagany Depozyt Zabezpieczający etc., zgodnie ze

szczegółami podanymi przez nas na Witrynie.

Zysk - wynik transakcji / transakcji.

Wynik - wynik zamkniętej transakcji / transakcji, w tym kwota inwestycji.

Waluta Rachunku: Waluta, którą wybierasz podczas otwarcia Rachunku w naszym systemie lub waluta, na którą
chcesz się zdecydować już po otwarciu rachunku.

Para walutowa: Typ Aktywa Bazowego. Obejmuje dwie waluty (Walutę Kwotowaną i Walutę Bazową) oraz wskazuje,

ile Waluty Kwotowanej potrzeba do kupna jednostki Waluty Bazowej.

CySEC: Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która jest instytucją nadzorującą działania Firmy.

Przepisy CySEC: Przepisy, dyrektywy, regulacje, rekomendacje Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Kapitał: Saldo plus lub minus wszelki zysk lub strata wynikający z Otwartych Pozycji: Kapitał = Saldo + Aktualny Zysk –

Aktualna Strata (z otwartych pozycji).

Kluczowe szczegóły/dane: Szczegóły wymagane do złożenia przez Klienta zlecenia, w tym, ale nie ograniczając się do:

Aktywo Bazowe, Kierunek (Kupno/lub Sprzedaż), Cena Otwarcia, Cena Zamknięcia, styl Zlecenia, wolumen oraz, w

przypadku złożenia przez Klienta Zlecenia Oczekującego (limit lub stop), cena, przy której zlecenie zostanie

aktywowane na rynku, w tym zlecenie Stop Loss i Take Profit etc.

Sytuacja niedotrzymania warunków Umowy: Sytuacja opisana poniżej w punkcie 23.1.

Expert Advisor: Mechaniczny system transakcyjny online zaprojektowany do zautomatyzowania transakcji w Systemie

Transakcyjnym Online. Program EA może zostać zaprogramowany, aby powiadomić Cię o okazji transakcyjnej oraz w

celu zarządzania Twoją aktywnością handlową, od wysłania zleceń bezpośrednio do naszego Systemu

Transakcyjnego Online po automatyczne ustawianie stop lossów, stopów kroczących i poziomów take profit.
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Instrumenty Finansowe: Instrumenty Finansowe, które Firma oferuje zgodnie z licencją CIF. Ich lista jest

przedstawiona w dokumencie “Informacje o Firmie” na naszej Głównej Witrynie. Firma nie musi oferować wszystkich

Instrumentów Finansowych, które widnieją na licencji CIF, ale te, które są przedstawione na Witrynie. Ich lista jest

okresowo aktualizowana. Ta Umowa dotyczy Instrumentów Finansowych obejmujących CFD.

Wydarzenie Siła Wyższa: Wydarzenie opisane poniżej w punkcie 28.1.

Wolny depozyt: Ilość środków dostępnych na Rachunku do otwarcia pozycji lub utrzymania Otwartej Pozycji. Wolny

depozyt można obliczyć w oparciu o następującą formułę: Kapitał minus Depozyt Zabezpieczający [Wolny Depozyt =

Kapitał- Depozyt Zabezpieczający].

Depozyt dla pozycji hedge: Depozyt wymagany przez Firmę do otwarcia i utrzymania Przeciwstawnych Pozycji.

Zachęty: Środki pieniężne, dobra lub usługi, inne niż standardowa prowizja lub opłata, które Firma można otrzymać
od podmiotu trzeciego w związku z Transakcją, która jest lub może być sprzeczna z interesem Klienta.

Depozyt początkowy: Depozyt wymagany do otwarcia pozycji.

Usługi Inwestycyjne: Usługi definiowane przez licencję CIF Firmy, których opis jest zawarty w dokumencie

“Informacje o Firmie”.

Dźwignia finansowa: Współczynnik oparty na Wielkości Transakcji i Depozycie Początkowym. Przykład: współczynnik

1:100 oznacza, że aby otworzyć pozycję, Depozyt Początkowy jest 100-krotnie niższy niż Wielkość Transakcji. Więcej

informacji o Dźwigni Finansowej dla różnych typów CFD jest zawartych w sekcjach “Specyfikacja Kontraktów” oraz

“Obrót i Warunki Systemu Transakcyjnego Online” znajdujących się na Głównej Witrynie.

Długa pozycja: Pozycja kupna, której wartość rośnie wraz ze wzrostem ceny aktywa bazowego. Na przykład, w

przypadku pary walutowej: kupno Waluty Bazowej wobec Waluty Kwotowanej.

Lot: jednostka wielkości kontraktu, wyszczególniona dla każdego Aktywa Bazowego, zgodnie z informacjami

podanymi w sekcji “Specyfikacja Kontraktów” znajdującej się na Głównej Witrynie.

Wielkość lota: Aktywa Bazowe w jednym locie w CFD.

Depozyt zabezpieczający: Wymagane środki do otwarcia pozycji lub utrzymania Otwartych Pozycji, zgodnie ze

Specyfikacją Kontraktów dla każdego Aktywa Bazowego w transakcji CFD.

Ochrona przed Close-Outem/ „Wezwanie do Uzupełnienia Depozytu” oznacza zamknięcie co najmniej jednej z

Twoich otwartych pozycji, gdy Twój kapitał osiąga 50% wymaganego minimalnego depozytu zabezpieczającego..

Poziom depozytu: Procentowy udział Kapitału do Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. Jest on obliczany

według następującej formuły: Poziom depozytu = (Kapitał / Wymagany Depozyt) x 100%.

Zlecenie rynkowe: Zlecenie zrealizowane natychmiastowo po najlepszej dostępnej cenie na rynku.

Przeciwstawne pozycje: Krótkie i Długie Pozycje o tej samej wielkości otwarte na Rachunku dla tego samego CFD.

Mnożnik: stosunek między procentową zmianą wielkości transakcji na terminalu a procentową zmianą ceny Aktywa

Bazowego, Waluty Bazowej.
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Niezbędny depozyt: Niezbędny depozyt wymagany przez Firmę do utrzymania Otwartych Pozycji.

Podmiot nominowany: Dowolna Firma nominowana przez nas, której główną funkcją jest przechowywanie środków

nabytych przez naszych Klientów.

Normalna wielkość rynku: Maksymalna wielkość jednostek Aktywa Bazowego, które są przeniesione przez Firmę do

realizacji.

Ochrona przed ujemnym saldem oznacza ograniczenie łącznego zobowiązania klienta detalicznego do kwoty

dostępnej na saldzie rachunku handlowego.

System Transakcyjny Online: Wszelkie oprogramowanie użyte przez nas, w tym urządzenia komputerowe, software,

bazy danych, sprzęt telekomunikacyjny, System Transakcyjny Online, które umożliwiają Klientom uzyskanie informacji

z rynków w czasie rzeczywistym, dokonanie analizy technicznej rynków, dokonywanie Transakcji, składanie,

modyfikowanie/usuwanie zleceń, otrzymywanie od nas powiadomień oraz przechowywanie historii Transakcji.

Otwarta pozycja: Wszelki otwarty kontrakt opcyjny (call i/lub put), który nie został zamknięty. W obrocie CFD, może

być to Długa lub Krótka Pozycja, która nie jest zakończoną Transakcją.

Zlecenie: Instrukcja przesłana od Ciebie do nas, opisana poniżej w punkcie 6.9.

Strony: Strony tej Umowy – Ty oraz My.

Zlecenie oczekujące: Zlecenie Kupna lub Sprzedaży CFD po cenie innej od ceny rynkowej.

Hasło telefoniczne: Hasło przesłane do Ciebie jako VAC (Weryfikujący Kod Dostępu).

Klient profesjonalny: “Klient Profesjonalny” zgodnie z przepisami CySEC, tak jak opisano w dokumencie “Polityka

Klasyfikacji Klientów”.

Kwotowanie: Informacja o aktualnej cenie Aktywa Bazowego.

Waluta kwotowana: Druga waluta w Parze Walutowej, która może zostać kupiona lub sprzedana przez Klienta za

Walutę Bazową.

Klient detaliczny: “Klient Detaliczny” zgodnie z przepisami CySEC, tak jak opisano w dokumencie “Polityka Klasyfikacji

Klientów”

Przepisy: Stosowne, obowiązujące akty, artykuły prawne, regulacje, dyrektywy, procedury i prawo zwyczajowe.

Usługi: Oferowane przez nas Usługi, zgodnie z niniejsza Umową, jak opisano poniżej w punkcie 5.1..

Krótka pozycja: Pozycja sprzedaży, która zyskuje na wartości wraz ze spadkiem ceny Aktywa Bazowego. Krótka

Pozycja jest przeciwieństwem Długiej Pozycji.

Poślizg cenowy: Różnica między spodziewaną ceną Transakcji w CFD, a faktyczną ceną, po której zrealizowano

Transakcję. Do poślizgu cenowego najczęściej dochodzi podczas okresów z nasiloną zmiennością (na przykład z

powodu publikacji danych/wiadomości), gdy nie można zrealizować Zlecenia po wybranej cenie lub gdy wielkość
zlecenia jest na tyle duża, że nie znajduje wystarczającego zainteresowania na rynku po określonej cenie.
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Sniping: Realizacja strategii transakcyjnych w celu lub jako wynik błędów w kwotowaniach. Do błędnych kwotowań
może dojść w wyniku zautomatyzowanej natury oferowanych cen za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego

Online.

Stop Out: Sytuacja, w której wykorzystujemy nasze prawo do zamknięcia Twoich wszystkich Otwartych Pozycji po

obecnej cenie rynkowej lub ostatniej dostępnej cenie w momencie, gdy Twój poziom depozytu spada poniżej

poziomu stop outu, ustawionego dla Twojego typu rachunku lub określonego CFD.

Swap lub Rollover: Oprocentowanie dodane lub odjęte od Twojego rachunku za utrzymanie pozycji przez noc. Swapy

są publikowane i okresowo aktualizowane na Głównej Witrynie.

Stawki Swapów: Poziom stałej części swapu, który będzie obowiązywać jedną ze stron nabywających CFD.

Potwierdzenie transakcji: Wiadomość wysłana przez nas potwierdzająca realizację Twojego zlecenia.

Transakcja: Transakcja Klienta obejmująca CFD.

Wielkość transakcji: Wielkość Lota pomnożona o liczbę Lotów.

Stop kroczący: Zlecenie stop-loss ustawione jako procentowa odległość poniżej ceny rynkowej – dla długiej pozycji.

Stop kroczący podąża za zmieniającą się ceną. Zlecenie ze stopem kroczącym ustawia cenę stopa w stałej odległości

od ceny rynkowej, poniżej jej, z powiązaną wartością kroczącą. Gdy cena rynkowa rośnie, cena stopa rośnie o

wartość kroczącą, ale jeśli cena rynkowa spada, to cena stop lossa nie zmienia się, a zlecenie rynkowe jest złożone,

gdy cena stopa zostaje osiągnięta.

Aktywo bazowe: Aktywo Bazowe powiązane z CFD. Mogą nim być Waluty (Spot FOREX), Akcje, Metale, Towary,

Futures, Opcje i Forward oferowane przez Firmę.

My (nas, naszych etc): Indication Investments Ltd lub inne marki handlowe, Witryna Libertex: www.libertex.com lub

inne witryny, o których możemy Cię poinformować.

Pisemne powiadomienie: Następujące metody komunikacji są postrzegane przez Firmę jako Pisemne

Powiadomienie Klienta przez Firmę: email, wewnętrzne wiadomości za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego

Online, fax, poczta, dostawa kurierem, przesyłka samolotowa lub Witryna Firmy.

Ty: Klient.

Twoje informacje: Wszelkie informacje, które otrzymujemy od Ciebie lub w inny sposób dotyczące Ciebie, Twojego

Rachunku lub oferowania przez nas lub korzystania przez Ciebie z naszych Usług.

1.2.

Wszystkie odniesienia do liczby pojedynczej w niniejszym dokumencie powinny również oznaczać liczbę mnogą i

odwrotnie. Wyrażenia zawierające odmianę męską wymienne są z wyrażeniami z odmianą żeńską i odwrotnie.

Wszystkie odniesienia do osób dotyczą także firm, partnerstw, innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz podmiotów prawnych i odwrotnie.

Indication Investments Ltd ◦ Numer licencji CYSEC 164/12

10 Agiou Athanasiou, budynek Ksenos, piętro 6 i 7, 4105, Limassol, Cypr

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Witryna: libertex.com

Strona 9 z 50



1.3.

Nagłówki punktów są sporządzone dla odniesienia i wygody.

1.4.

Każde odniesienie do ustawy lub przepisu jest odniesieniem do ustawy lub przepisu znowelizowanego, zmienionego,

uzupełnionego, skonsolidowanego, ponownie uchwalonego lub czasowo zastąpionego, obejmującego wszystkie

wskazówki, dyrektywy, sprawozdania ustawowe, regulacje lub nakazy dokonane na podstawie przepisu ustawowego,

który jest rekonstrukcją, zastępnikiem lub modyfikacją.

2. STRONY UMOWY

2.1.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Indication Investments Ltd, z jednej strony, a Klientem (który może być
osobą prawną lub osobą fizyczną), który wypełnił formularz zgłoszeniowy i został zaakceptowany przez Firmę jako

Klient, z drugiej strony.

Posiadacze Wielu Rachunków

2.2.

W przypadku, gdy Klient składa się z dwóch lub większej liczby osób, zobowiązania wynikające z Umowy z nami będą
wspólne. Każde ostrzeżenie lub inne powiadomienie skierowane do jednej z osób tworzących Klienta uważa się za

przekazane wszystkim osobom tworzącym Klienta.

Każdy Zlecenie lub instrukcja wydana przez jedną z osób tworzących Klienta uważa się za podane przez wszystkie

osoby tworzące Klienta.

2.3.

W przypadku śmierci lub niezdolności umysłowej jednej z osób, które tworzą Klienta, wszystkie środki będące w

posiadaniu Firmy lub Nominowanego Podmiotu zostaną przekazane pozostałym osobom tworzącym Klienta.

Wszystkie zobowiązania wobec Firmy staną się także odpowiedzialnością pozostałych osób tworzących Klienta.

2.4.

Umowa wchodzi w życie i rozpoczyna się z chwilą jej zaakceptowania przez Klienta w trakcie Procedury Otwarcia

Rachunku lub w inny sposób. Przed wpłaceniem jakichkolwiek środków i/lub złożeniem Zlecenia, Klient może w

każdej chwili i bez żadnych kosztów odstąpić od niniejszej umowy. Jeśli Klient nie chce korzystać z Usług Firmy po

wpłaceniu środków, ale przed złożeniem Zlecenia, powinien poprosić Firmę o rozwiązanie niniejszej umowy i złożyć
wniosek o wypłatę wszelkich środków dostępnych na Rachunku Handlowym. W takim przypadku wszystkie opłaty za

płatności i przelewy stron trzecich zostaną poniesione przez Klienta, a Firma obciąży nimi odpowiedni Rachunek

Handlowy Klienta. Należy zauważyć, że w przypadkach opisanych powyżej Firma może zachować pewne szczegóły i

informacje dostarczone przez Klientów za pośrednictwem Formularza Rejestracji Rachunku lub w inny sposób,

zgodnie z wymaganiami i/lub Obowiązującymi Przepisami oraz z niniejszym Regulaminem. Wyjątki przewidziane w
Indication Investments Ltd ◦ Numer licencji CYSEC 164/12

10 Agiou Athanasiou, budynek Ksenos, piętro 6 i 7, 4105, Limassol, Cypr

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Witryna: libertex.com

Strona 10 z 50



paragrafie 11 Ustawy o sprzedaży usług finansowych konsumentom na odległość z 2004 r. (Ustawa 242 (I) / 2004)

(„Ustawa”) z późniejszymi zmianami uprawniają Firmę do stwierdzenia, że prawo do odstąpienia od umowy nie ma

zastosowania do usług oferowanych jej klientom. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, Firma nie ma obowiązku

stosowania prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy, bez ponoszenia kary i bez

podania przyczyny, na mocy wyjątku przewidzianego w art. 11 Ustawy. W związku z tym, Klient nie będzie mógł
odstąpić od Umowy z Klientem po zasileniu Rachunku Handlowego i/lub złożeniu pierwszego Zlecenia.

3. KLASYFIKACJA KLIENTÓW

3.1.

Zgodnie z Przepisami CYSEC, Firma musi sklasyfikować swoich Klientów według następujących kategorii: Klient

Detaliczny, Klient Branżowy i Kontrahent Uprawniony. Klasyfikacja zależy od informacji dostarczonych przez Klienta w

formularzu zgłoszeniowym i zgodnie z metodą klasyfikacji opisanej w dokumencie "Polityka Klasyfikacji Klientów"

zamieszczonej na naszej Witrynie Internetowej. Akceptując Umowę, Klient wyraża także zgodę na zastosowanie

takiej metody. Firma poinformuje Klienta o kategorii zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo zażądać
innej kategorii.

3.2.

Klient akceptuje fakt, że kategoryzując Klienta, Firma polega na dokładności, kompletności oraz poprawności

informacji dostarczonych przez Klienta w jego Formularzu Rejestracyjnym, a Klient ma obowiązek niezwłocznie

powiadomić Firmę na piśmie, jeśli te informacje uległy późniejszej zmianie.

3.3.

Firma ma prawo do przeglądu Klasyfikacji Klienta oraz do zmiany jego Klasyfikacji, jeżeli uzna to za koniecznie (z

zastrzeżeniem Obowiązujących Przepisów), uprzedzając wcześniej Klienta o takiej zmianie. Rozumie się, że Klient

zaakceptował zmianę, o ile wcześniej nie poinformował Firmy, że chce rozwiązać Umowę i nie akceptuje zmiany.

4. ZAWARCIE I ROZPOCZĘCIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA UMOWY

4.1.

Po wypełnieniu i przesłania przez Klienta Formularza Aplikacyjnego wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami

identyfikacyjnymi wymaganymi przez Firmę do własnej wewnętrznej kontroli, Firma wyśle do niego powiadomienie

informujące o tym, czy został przyjęty jako Klient Firmy. Umowa wchodzi w życie w momencie otrzymania przez

Klienta wspomnianego zawiadomienia przesłanego przez Firmę informującego Klienta, że został on przyjęty jako

Klient Firmy i że został otwarty dla niego rachunek. Jeśli Klient spotyka się osobiście z przedstawicielem Firmy w celu

zawarcia Umowy, Umowa wejdzie w życie z dniem jej podpisania.

Indication Investments Ltd ◦ Numer licencji CYSEC 164/12

10 Agiou Athanasiou, budynek Ksenos, piętro 6 i 7, 4105, Limassol, Cypr

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Witryna: libertex.com

Strona 11 z 50



4.2.

Kontynuując składanie zleceń w naszym serwisie, wyrażasz zgodę na dalsze przestrzeganie Umowy, która zastępuje

Wszystkie inne umowy i przepisy, które mogły wcześniej obowiązywać między nami.

4.3.

Rozumie się, że Firma nie musi być zobowiązana (i może nie być w stanie do wykonania stosownych kroków z uwagi

na obowiązujące przepisy CYSEC) do przyjmowania osób jako swoich Klientów do czasu otrzymania całej

dokumentacji, prawidłowo wypełnionej przez te osoby, i przeprowadzenia niezbędnych weryfikacji (w tym, ale nie

ograniczając się do, kontroli dotyczących prania brudnych pieniędzy oraz testów stosowności, zależnie od sytuacji).

Ponadto, rozumie się, że Firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozszerzonego procesu due dilligence w

celu zaakceptowania Klientów mieszkających w niektórych państwach.

4.4.

W pojedynczych przypadkach (i według własnego uznania) możemy udostępnić rachunek w trybie niehandlowym

(tylko do odczytu) po otrzymaniu przez nas dokumentu tożsamości zatwierdzonego przez nas w celach związanych z

przelewem środków. W takim przypadku powiadomimy Cię o stanie Twojego zgłoszenia i rachunku, wysyłając

wiadomość e-mail na zarejestrowany przez Ciebie adres e-mail. Dopóki nie zostaniesz przyjęty jako nasz Klient, Twój

rachunek nie zostanie włączony do obrotu.

5. USŁUGI

5.1.

Z uwzględnieniem zobowiązań Klientów wynikających z niniejszej Umowy i wszelkich innych praw Firmy

wynikających z Umowy, Firma zaoferuje Klientowi następujące usługi:

(a) Przyjmowanie, przesyłanie i realizacja Zleceń Klienta obejmujących CFD (na rachunku własnym).

(b) Usługi Wymiany Walut Obcych, pod warunkiem, że są one powiązane ze świadczeniem Usług

Inwestycyjnych jak w punkcie (a) powyżej.

(c) Przechowywanie i zarządzanie instrumentami finansowymi na rachunku Klienta, w tym usługi powiernicze

Instrumentów Finansowych, oraz pokrewne usługi takie jak zarządzanie środkami

pieniężnymi/zabezpieczeniem.

5.2.

Firma jest zobowiązana poprzez stosowne przepisy prawne do uzyskania informacji o wiedzy i doświadczeniu Klienta

w dziedzinie inwestycji. Jest to niezbędne dla Firmy, aby ocenić, czy oferowane Usługi i Produkty są odpowiednie dla

Klienta. Jeśli Klient nie zdecyduje się na dostarczenie takich informacji lub jeśli Klient dostarczy niewystarczające

informacje, Firma nie będzie w stanie określić, czy przewidziana Usługa lub Produkt są odpowiednie dla Klienta.

Firma zakłada, że przesłane przez Klienta informacje dotyczące jego wiedzy i doświadczenia są dokładne, a Firma nie

będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta, jeśli takie informacje okażą się niekompletne lub mylące lub

zmienią się lub stają się niezgodne w prawdą, chyba że Klient poinformuje Firmę o takich zmianach.
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5.3.

Rozumie się, że Firma nie dostarcza Klientowi faktycznego Aktywa Bazowego, na którym oparty jest określony CFD.

5.4.

Firma nie ma obowiązku dostarczania Klientowi jakichkolwiek pożyczek lub kredytów, o ile nie uzgodniono inaczej

między Stronami.

6. PROCEDURA I ZLECENIA DOTYCZĄCE OBROTU CFD

6.1.

Ty lub Twój Autoryzowany Przedstawiciel możecie składać Zlecenia za pośrednictwem zatwierdzonych przez nas

środków, w tym, między innymi, naszych Systemów Handlowych Online oraz zarejestrowanego adresu e-mail Klienta.

6.2.

W pewnych okolicznościach, pod warunkiem, że jesteśmy usatysfakcjonowani co do Twojej tożsamości i jasności
instrukcji, przyjmujemy zlecenia telefonicznie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz uzyskać dostępu do
internetowego systemu transakcyjnego w celu przesyłania zleceń na kontrakty CFD, możesz przesyłać zlecenia,
kontaktując się telefonicznie z naszym Działem Handlowym, w którym to przypadku musimy być pewni Twojej
tożsamości. Zlecenia telefoniczne będą przyjmowane wyłącznie w naszym języku urzędowym. Należy zauważyć, że
firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia takich słownych zleceń w przypadku, gdy operator departamentu
transakcyjnego nie jest usatysfakcjonowany Twoją tożsamością lub klarownością zleceń. Akceptujesz fakt, że w
czasie nadmiernego przepływu transakcji może dojść do opóźnienia w telefonicznym połączeniu z operatorem działu
transakcyjnego, szczególnie w przypadku ważnych wydarzeń rynkowych.

6.3.

W przypadku otrzymania przez nas instrukcji dotyczącej zlecenia inną drogą niż za pośrednictwem Systemu

Transakcyjnego Online, to Zlecenie zostanie przesłane przez nas do Systemu Transakcyjnego Online (jeśli jest to

możliwe), oraz przetworzone, tak jakby zostało otrzymane za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego Online.

6.4.

Będziemy uprawnieni do działania na dowolnym Zleceniu bez jakichkolwiek dalszych instrukcji. Wszelkie Zlecenia

będą dla Ciebie wiążące, jeśli zostały złożone z użyciem Twoich Danych Dostępu.

6.5.

Realizujemy Twoje zlecenia zgodnie z obowiązującymi warunkami. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzenie

dokładności jakiegokolwiek Zlecenia. Wszelkie Zlecenia złożone przez Ciebie są dla nas ostateczną instrukcją, aby

przetworzyć transakcję w Twoim imieniu.
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6.6.

Każde złożone przez Ciebie zlecenie jest ważne, jeśli uważamy, że jest prawdziwe. Jesteś odpowiedzialny/a za

wszelkie straty, roszczenia lub koszty poniesione przez nas za podjęcie lub próbę podjęcia któregokolwiek z Twoich

Zleceń. Przyjmujesz do wiadomości, że będziesz odpowiedzialny/a za wszystkie Zlecenia przekazane nam za

pośrednictwem Twoich Danych Dostępu, a my będziemy postrzegać je jako przesłane przez Ciebie. W przypadkach, w

których osoba trzecia została wyznaczona jako Autoryzowany Przedstawiciel do działania w Twoim imieniu, będziesz

odpowiedzialny/a za Wszystkie zlecenia przekazane za pośrednictwem tego Przedstawiciela i na podstawie Danych

Dostępu Przedstawiciela. Należy jednak zauważyć, że firma stosuje politykę ochrony przed ujemnym saldem,

zgodnie z którą, nie możesz stracić więcej niż kwota wpłacone na Twój rachunek. Gdy pozycja jest zamknięta po

cenie, która powoduje, że Twój kapitał spada poniżej zera, firma zrzeka się prawa do otrzymania od Ciebie salda.

6.7.

Nie będziemy zobowiązani do sprawdzania lub uwzględnienia jakichkolwiek założeń podjętych lub wyrażonych przez

Ciebie odnośnie wpływu jakichkolwiek transakcji na Twoje istniejące lub łączne pozycje w naszym systemie. Nie

musimy uwzględniać Twoich komentarzy, że jakakolwiek transakcja, którą składasz, jest transakcją zamknięcia

całości lub części otwartej pozycji. Będziemy traktować Wszystkie transakcje jako kupno lub sprzedaż niezależnie od

tego, czy transakcja powoduje otwarcie nowej pozycji czy zamknięcie istniejącej. Twoim obowiązkiem jest stałe
monitorowanie swoich pozycji.

6.8.

Jeśli wydasz Zlecenie naruszające którąkolwiek z Umów, zastrzegamy sobie absolutne prawo do realizacji takiego

zlecenia w zakresie, jaki uznamy za stosowny i nie będziesz mieć żadnego prawa do anulowania jakiegokolwiek

częściowo wypełnionego Zlecenia. Ponosisz wszelką odpowiedzialność za naruszenie niniejszej Umowy oraz za

rozliczenie powstałej Transakcji zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

6.9.

Model realizacji

W przypadku każdej Transakcji Firma realizuje Zlecenia Klienta na własny rachunek. W ramach tego modelu realizacji

zleceń, Firma jest kontrahentem wobec Klienta w każdej transakcji i wykonuje zlecenie Klienta jako zleceniodawca

wobec Klienta, tzn. sama Firma jest miejscem realizacji. Firma realizuje Zlecenia Klienta zgodnie z Polityką
Najlepszego Interesu oraz Polityką Realizacji Zleceń - oba dokumenty są dostępne na naszej Witrynie Internetowej.

6.10.

Typy zleceń
Oferujemy następujące typy Zleceń: zlecenie rynkowe, zlecenie oczekujące, Stop Loss i Take Profit. Wszelkie typy

zleceń, które nie są wypisane w Punkcie 6.10 są niedostępne i automatycznie odrzucane.

Indication Investments Ltd ◦ Numer licencji CYSEC 164/12

10 Agiou Athanasiou, budynek Ksenos, piętro 6 i 7, 4105, Limassol, Cypr

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Witryna: libertex.com

Strona 14 z 50



6.11.

Godziny sesji (obrotu)

Zlecenia mogą zostać złożone, zrealizowane oraz (jeśli otrzymano zgodę) zmienione lub usunięte w ciągu Godzin

Sesji dla każdego typu CFD. Godziny te są przedstawione na Witrynie Internetowej Firmy i podlegają okresowym

zmianom.

6.12.

Jeśli zlecenie oczekujące nie zostanie zrealizowane, to będzie aktywne do kolejnej sesji.

6.13.

Wszystkie otwarte pozycje spot będą podlegać rolowaniu (mechanizm roll over) do kolejnego dnia roboczego po

zamknięciu sesji dla określonego Aktywa Bazowego. Firma jednocześnie zastrzega sobie prawo do zamknięcia

otwartej pozycji spot. Wszelkie otwarte pozycje forward będą zrolowane w dniu wygaśnięcia do kolejnego

odpowiedniego okresu. Firma jednocześnie zastrzega sobie prawo do zamknięcia otwartej pozycji forward.

6.14.

Zlecenia są ważne zgodnie z wybranym przez Klienta typem i okresem. Jeśli nie określono terminu ważności

Zlecenia, to jest ono ważne na czas nieokreślony. Firma może jednak usunąć jedno lub wszystkie Zlecenia

Oczekujące, jeśli Kapitał na Rachunku osiągnie zero. Firma może usunąć jedno lub wszystkie Zlecenia Oczekujące,

jeśli zostanie osiągniety poziom Stop Outu, zgodnie z Punktem 9.

6.15.

Potwierdzone Otwarte lub Zamknięte pozycje nie mogą zostać anulowane lub zmienione. Klient może usunąć lub

zmodyfikować Zlecenie Oczekujące, jeśli nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

6.16.

Klient posiada prawo do zmiany lub usunięcia Zleceń Stop Loss, Take Profit i Limit, jeśli cena nie osiągnęła poziomu

Realizacji Zlecenia.

6.17.

Dodatni i ujemny poślizg cenowy występuje w przypadku zleceń oczekujących. Klient może złożyć następujące

zlecenia oczekujące lub wprowadzające: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop sa

zrealizowane po cenie określonej przez Klienta, lub po najkorzystniejszej dostępnej cenie na rynku. Firma zastrzega

sobie prawo do zrezygnowania z realizacji zlecenia lub zmienienia ceny otwarcia/zamknięcia transakcji w przypadku

awarii technicznej Systemu Transakcyjnego Online, strumienia kwotowań lub innych awarii technicznych, bez

względu czy dotyczą one własnej technologii czy rozwiązań dostarczanych przez podmioty trzecie.
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6.18.

Zlecenia Rynkowe, które nie mogą zostać zrealizowane z powodu niewystarczającego wolumenu, mogą zostać
zrealizowane częściowo lub anulowane.

6.19.

Jeśli Firma nie może zrealizować zlecenia, z powodu ceny lub wielkości, w zależności od typu Zlecenia, Zlecenie

może zostać zrealizowane częściowo lub anulowane.

6.20.

Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia lub realizacji Transakcji Klienta, np w sytuacji, gdy Firma uważa,

że nie będzie w stanie zabezpieczyć proponowanej transakcji obejmującej Rynek Bazowy, lub gdy zaproponowana

Transakcja jest takiej wielkości (za mała lub za duża), że Firma nie chce jej zaakceptować.

6.21.

W niektórych warunkach handlowych niemożliwe może być zrealizowanie niektórych Zleceń (Stop Loss, Take Profit,

Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) po określonej przez Klienta cenie. W takich przypadkach Firma zastrzega

sobie prawo do odmowy realizacji zleceń lub do zmiany ceny otwarcia/zamknięcia transakcji. Do takiej sytuacji może

na przykład dojść w przypadku niskiej płynności, wysokiej zmienności, nagłych zmian cen lub innych sytuacji, gdy

niemożliwa jest realizacja zleceń na rynku (np obrót jest wstrzymany lub ograniczony). Może do tego dojść także w

momentach otwarcia sesji. W rezultacie, złożenie zlecenia Stop Loss/Take Profit nie jest gwarancją ograniczenia

straty/zysku do wybranych poziomów, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić realizację takich zleceń po

wybranej cenie, albo uniemożliwić ich realizację całkowicie.

6.22.

Minimalny poziom w celu złożenia zlecenia Stop Loss, Take Profit lub Limit jest opisany na naszej Witrynie

Internetowej, w sekcji Specyfikacja Kontraktów. Klient ma prawo do zmiany lub usunięcia Zlecenia Stop Loss, Take

Profit i Limit Orders, jeśli cena osiągnęła poziom realizacji takiego zlecenia.

6.23.

Możemy ustawić limit czasowy dla instrukcji lub Zleceń, który może być wcześniejszy niż godziny ustalone dla

określonych Rynków obejmujących Transakcje. Nie przysługują Ci żadne reklamacje wobec nas związane ze

złożeniem przez Ciebie zlecenia przed naszym limitem czasowym.

Swapy

6.24.

W przypadku utrzymania Otwartej pozycji przez noc w przypadku niektórych CFD, Klient może zapłacić lub otrzymać
“Swapa/Rollovera”. Swapy są obliczane, gdy Otwarta pozycja jest utrzymana po północy (21:00 GMT). Od piątku do

poniedziałku Swapy są naliczane jeden raz, a od środy do czwartku ich wielkość jest naliczona trzykrotnie dla par

walutowych i metali spot, a w piątek trzykrotnie dla innych instrumentów. Istnieje możliwość, że w przypadku
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niektórych Instrumentów Finansowych, wartości Rollovera są ujemne po każdej ze stron (Długie i Krótkie pozycje),

ponieważ Indication Investment Ltd. nalicza własne oprocentowanie, oparte na stawce międzybankowej overnight

– zgodnie z tym, dodatnie i ujemne wartości są odpowiednio zmodyfikowane.

6.25.

Wszystkie ceny i Swapy są przedstawione w Systemie Transakcyjnym Online. Podlegają one zmianom, bez

wcześniejszego powiadomienia.

Loty

6.26.

Informacje o minimalnym wolumenie transakcji oraz lista dostępnej dźwigni finansowej dla każdego typu rachunku

są dostępne na Witrynie internetowej. Dla niektórych typów rachunku, 1 (jeden) standardowy lot jest jednostką
wielkości określoną dla każdego CFD. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Specyfikacji Kontraktów w dowolnym

momencie w zależności od sytuacji rynkowej. Potwierdzasz, że będziesz sprawdzać najbardziej aktualną specyfikację
CFD przed złożeniem Zlecenia.

Stop Kroczący, Expert Advisor i Zlecenia Stop Loss

6.27.

Klient akceptuje fakt, że takie dodatkowe funkcje Terminalu Handlowego jak Stop Kroczący i/lub Expert Advisor (jeśli

jest dostępny na Terminalu Handlowym) są użyte na wyłączną odpowiedzialność Klienta, ponieważ zależą one

bezpośrednio od terminalu handlowego Klienta i Firma nie bierze za nie odpowiedzialności.

6.28.

Klient akceptuje fakt, że złożenie Zlecenia Stop Loss nie gwarantuje ograniczenia straty, ponieważ warunki handlowe

mogą uniemożliwić realizację takiego Zlecenia po określonej przez Klienta Cenie. Firma nie bierze żadnej

odpowiedzialności za takie sytuacje.

Wykonanie transakcji

6.29.

W momencie wykonania transakcji:

(a) Zostajesz obciążony/a Różnicą, jeśli Transakcja to:

i. Sprzedaż, a cena zamknięcia Transakcji jest wyższa niż cena otwarcia Transakcji; lub

ii. Kupno, a cena zamknięcia Transakcji jest niższa niż cena otwarcia Transakcji.

(b) Otrzymujesz różnicę, jeśli Transakcja to:

i. Sprzedaż, a cena zamknięcia Transakcji jest niższa niż cena otwarcia Transakcji; lub

ii. Kupno, a cena zamknięcia Transakcji jest wyższa niż cena otwarcia Transakcji.

Indication Investments Ltd ◦ Numer licencji CYSEC 164/12

10 Agiou Athanasiou, budynek Ksenos, piętro 6 i 7, 4105, Limassol, Cypr

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Witryna: libertex.com

Strona 17 z 50



6.30.

O ile nie postanowimy inaczej, wszelkie kwoty, które dowolna ze Stron musi zapłacić zgodnie z Punktem 6.29, muszą
zostać opłacone po zakończeniu Transakcji. Niniejszym upoważniasz nas do obciążenia lub zasilenia Twojego

rachunku odpowiednią sumą po zakończeniu każdej Transakcji. Rozumie się, że po złożeniu Zlecenia, aż do

momentu realizacji Zlecenia i zakończenia Transakcji, Depozyt na Utrzymanie Pozycji jest użyty jako zabezpieczenie i

nie jest tym samym dostępny do wypłaty.

6.31.

Klient rozumie i potwierdza, że Firma ma i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych Instrumentów

Finansowych i/lub Aktywów i/lub Godzin Rynkowych do inwestowania na Platformie Transakcyjnej i/lub zawieszenia

i/lub usunięcia z Platformy Transakcyjnej dowolnego Instrumentu i/lub Aktywów i/lub Godzin Rynkowych według

własnego uznania Firmy bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli Firma zawiesi i/lub usunie Instrument Finansowy

i/lub Aktywa i/lub Godziny Rynkowe inwestowania na Platformie Transakcyjnej, Klient jest odpowiedzialny za

anulowanie/zamknięcie transakcji na każdy taki produkt, na który Klient wcześniej otworzył transakcję. W

przeciwnym razie Firma ma prawo zamknąć transakcję po ostatniej dostępnej cenie danego Instrumentu

Finansowego i/lub Aktywów.

7. AUTORYZACJA STRON TRZECICH DO OBROTU

7.1.

Masz prawo do autoryzowania strony trzeciej do wydania instrukcji i/lub Zleceń kierowanych do nas lub do

podejmowania innych kroków w związku z tą Umową, o ile poinformujesz nas o tym pisemnie oraz autoryzowana

osoba będzie przestrzegała wszystkie warunki i zasady naszej Umowy.

7.2.

Dopóki nie otrzymamy od Ciebie pisemnego powiadomienia o anulowaniu autoryzacji nadanej wcześniej stronom

trzecim, to będziemy od nich akceptować wszelkie instrukcje i/lub Zlecenia oraz rozumieć je jako wydane w Twoim

imieniu. Wyrażasz zgodę, że takie instrukcje i Zlecenia będa dla Ciebie wiążące.

7.3.

Pisemne powiadomienie o anulowaniu autoryzacji osobie trzeciej musi być przez nas otrzymane przynajmniej na 5

Dni Roboczych przed datą anulowania takiej autoryzacji.

7.4.

Firma ma prawo (ale NIE obowiązek wobec Klienta) do odmowy zaakceptowania jakichkolwiek Zleceń i/lub innych

instrukcji wydanych przez Autoryzowanych Przedstawicieli, dotyczących Rachunku Klienta, jeśli dotyczą one

następujących sytuacji:

(a) jeśli Firma ma podejrzenia, że Autoryzowany Przedstawiciel nie otrzymał legalnie lub we właściwy sposób

autoryzacji;
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(b) jeśli wystąpiła sytuacja Niewywiązania się z Umowy;

(c) jeśli Firma musi z tego zrezygnować w celu przestrzegania obowiązujących ją Regulacji i innych aktów

prawnych; lub

(d) jeśli Firma chce chronić interes Klienta.

8. CZAS OPERACJI

8.1.

Czas operacji Systemu Transakcyjnego Online Firmy to okres od 21:00:01 GMT w niedzielę do 21:00.00 GMT w

piątek, w każdy Dzień Roboczy. Okresy bez operacji Systemu: od piątku 21:00:01 GMT do niedzieli 00:00:00 GMT. Z

powodu zmian związanych z czasem letnim/zimowym, czas operacji Firmy może rozpocząć sie o 22:00:01 GMT.

9. WYMAGANY DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

9.1.

Aby otworzyć Pozycje i utrzymać Otwarte Pozycje, Klient musi dostarczyć i utrzymać Depozyt Początkowy i/lub

Depozyt do Zabezpieczenia w wysokości ustalonej przez Firmę, zgodnie ze Specyfikacja Kontraktów dla każdego CFD.

Nasze Wymagane Depozyty Zabezpieczające są wypisane na naszej Witrynie Internetowej, w sekcji Specyfikacja

Kontraktów. Wymagane Depozyty Zabezpieczające mogą mieć inną nazwę w Terminalu Handlowym.

9.2.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Wymaganych Depozytów Zabezpieczających, zgodnie z Punktem 30.

9.3.

Wyrażasz zgodę na zapłatę nam na żądanie takiej kwoty w formie depozytu zabezpieczającego, jaka jest wymagana

od czasu do czasu na podstawie Warunków i Zasad określonego Rynku (jeśli ma to zastosowanie) lub zgodnie z

naszym uznaniem, jeśli wymagamy takiej kwoty w celu ochrony przed stratą lub ryzykiem straty w ramach obecnej,

przyszłej lub planowanej transakcji na mocy niniejszej Umowy.

9.4.

Oferujemy "ochronę przed ujemnym saldem" i "ochronę przed close outem", by chronić Ciebie i nas przed

niekorzystnymi ruchami na rynku (gdy ceny kierują się przeciwko Tobie), których rezultatem może być zwiększona

strata. Definicje „ochrony przed ujemnym saldem” i „ochrony przed close outem” znajdują się w sekcji definicji

zawartej w niniejszej umowie użytkownika.

9.5.

Zastrzegamy sobie prawo, w uzupełnieniu do wszelkich innych praw, które nam przysługują na mocy tej Umowy lub

prawa na Cyprze, do zamknięcia transakcji po cenach rynkowych lub zmniejszenia wielkości Twoich Otwartych Pozycji

lub do odmowy otwarcia nowych Pozycji w następujących przypadkach:
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(a) Gdy Firma uznaje, że panują wyjątkowe warunki handlowe.

(b) Gdy wartość zabezpieczenia Klienta spada poniżej poziomu Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego.

(c) W każdym momencie, w którym Kapitał (aktualne saldo włączając otwarte pozycje) jest równy lub mniejszy

niż określony procent Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego (zabezpieczenia) niezbędnego do

utrzymania Otwartej Pozycji.

(d) W przypadku oszustwa/niedozwolonych działań Klienta.

(e) Gdy system Firmy odrzuca Zlecenie z powodu limitów nałożonych na Rachunek.

(f) Gdy poziom wymaganego Depozytu Zabezpieczającego osiąga poziom Stop Outu (stosunek Kapitału do

Depozytu na Rachunku), pozycje Klienta zaczną być automatycznie zamykane po cenach rynkowych,

zaczynając od Zleceń z największą stratą. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji nowych zleceń.

Poziom Stop Outu jest opisany na Witrynie Internetowej Firmy.

(g) Gdy Klient nie stosuje się do Punktu 9.6 (poniżej). Jednak, rozumie się, że Klient jest odpowiedzialny za stałe
monitorowanie środków wpłaconych na Rachunek oraz ich stosunku do Wymaganego Depozytu

Zabezpieczającego. Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji opisanych w tym Punkcie nawet jeśli nie

doszło do Wezwania do Uzupełnienia Depozytu zgodnie z Punktem 9.6.

(h) Gdy Klient utrzymuje pozycję w CFD, która wygaśnie po dacie wygaśnięcia Firmy.

9.6.

Close-out ma zastosowanie w przypadku transakcji, gdy 50% wartości depozytu zabezpieczającego jest równe lub

mniejsze od kwoty środków zaangażowanych w tej transakcji wymaganego początkowego depozytu

zabezpieczającego. Obejmuje to pozycje z gwarantowanym zleceniem stop loss lub ograniczoną ochroną przed

ryzykiem. Zamknięcie marży zapewnia bufor marży w normalnych warunkach rynkowych i nie ma zastosowania w

ekstremalnych warunkach rynkowych.

Jednak, jeśli dokonuje Wezwania do Uzupełnienia Depozytu, to Klient powinien w krótkim okresie podjąć jeden z

następujących kroków:

(a) Ograniczyć ekspozycję (zmniejszyć liczbę transakcji); lub

(b) Zabezpieczyć pozycje (otworzyć pozycje przeciwstawne do istniejących pozycji) i ponownie ocenić sytuację;

(c) Lub wpłacić więcej środków na Rachunek.

10. SYSTEM TRANSAKCYJNY ONLINE, DOSTĘP DO WITRYNY I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

10.1.

W przypadku przestrzegania przez Klienta postanowień niniejszej Umowy, Firma przyznaje Klientowi ograniczoną
licencję, która nie może być przenoszona, jest niewyłączna i w pełni odzyskiwana, do korzystania z Systemu

Transakcyjnego Online (w tym korzystania z Witryny Internetowej i dowolnego powiązanego oprogramowania do

pobrania, dostępnego od czasu do czasu) w celu składania Zleceń obejmujących CFD. Firma może korzystać z

różnych Systemów Transakcyjnych Online. W związku z tym, gdy Twój Rachunek jest włączony do obrotu, masz

prawo do korzystania z Kodów Dostępu w ramach naszych różnych systemów Systemów Transakcyjnych Online w

celu składania Zleceń obejmujących CFD.
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10.2.

Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia Systemu Transakcyjnego Online (Systemów) w dowolnym momencie w

celach związanych z konserwacją, bez wcześniejszego powiadomienia Klienta. Może mieć to miejsce tylko w

weekendy, chyba że nie jest to wygodne dla Firmy, lub w pilnych przypadkach. W tych przypadkach System

Transakcyjny Online będzie niedostępny. Firma może aktualizować lub wymieniać od czasu do czasu System

Transakcyjny Online.

10.3.

Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie i utrzymywanie kompatybilnego sprzętu niezbędnego do

uzyskania dostępu do Systemu Transakcyjnego Online, który obejmuje co najmniej komputer osobisty, telefon

komórkowy lub tablet (w zależności od sytuacji), dostęp do internetu w jakikolwiek sposób, oraz telefon lub inną
linię łączności. Dostęp do Internetu jest kluczowym wymogiem, a Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za

wszelkie opłaty niezbędne do połączenia z Internetem.

10.4.

Klient oświadcza i gwarantuje, że zainstalował i wdrożył odpowiednie środki ochrony odnoszące się do

bezpieczeństwa i integralności swojego komputera, telefonu komórkowego lub tabletu oraz że podjął odpowiednie

działania w celu ochrony systemu przed wirusami komputerowymi lub innymi podobnymi szkodliwymi lub

niewłaściwymi programami, urządzeniami, informacjami lub danymi, które mogą potencjalnie zaszkodzić Witrynie

Internetowej i Systemowi Transakcyjnemu Online. Klient zobowiązuje się ponadto do ochrony Firmy przed wszelkim

przeniesieniem wirusów komputerowych lub innych podobnych szkodliwych lub nieodpowienich materiałów lub

urządzeń do Systemu Transakcyjnego Online z jego osobistego komputera, telefonu komórkowego lub tabletu.

10.5.

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta, jeśli jego system komputerowy lub telefon komórkowy

lub tablet zostaną uszkodzone, zniszczone i/lub ich dane zostaną usunięte. Ponadto, jeśli Klient napotka opóźnienia i

jakiekolwiek inne niedogodności wynikające z problemów z integralnością danych, będących skutkiem jego

konfiguracji sprzętu, to Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w takich przypadkach.

10.6.

Przyjmujesz do wiadomości, że Internet może podlegać zdarzeniom, które mogą mieć wpływ na dostęp do Witryny

Internetowej i/lub Systemu Transakcyjnego Online. Może dojść, między innymi, do przerw w dostawie sygnału. Nie

ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takich zdarzeń, które pozostają poza

naszą kontrolą lub za jakiekolwiek inne straty, koszty, zobowiązania lub wydatki (w tym straty i zyski), które mogą
wynikać z niezdolności z korzystania z naszej Witryny Internetowej i/lub Systemu Transakcyjnego Online lub

opóźnień lub niepowodzenia w wysyłaniu Zleceń.
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10.7.

Nie jesteśmy Dostawcą Połączenia internetowego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za brak dostarczenia Usługi

określonej w niniejszej Umowie z powodu problemów z połączeniem internetowym, przerwach w dostawie prądu

i/lub ataków hackerskich.

10.8.

Zabrania się Klientowi następujących działań związanych z Systemem Transakcyjnym Online:

(a) Użycia, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, jakiegokolwiek oprogramowania, które używa analizy opartej

na sztucznej inteligencji.

(b) Przejęcia, monitorowania, usunięcia lub modyfikacji treści (komunikacji), która nie jest skierowana do tego

Klienta.

(c) Użycia dowolnego typu pająka, wirusa, robaka, konia trojańskiego, bomby czasowej lub innych kodów lub

instrukcji, które mają na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie lub rozpad Systemu Transakcyjnego

Online lub lub systemu komunikacyjnego lub dowolnego systemu Firmy.

(d) Wysłania niechcianej komunikacji komercyjnej zabronionej odpowiednimi Prawami i Regulacjami.

(e) Wykonania jakichkolwiek kroków, które mogą naruszyć integralność Systemu Transakcyjnego Online lub

spowodować błędne funkcjonowanie lub zatrzymanie systemu.

(f) Bezprawnego uzyskania dostępu lub próby uzyskania dostępu, inżynierii wstecznej lub w inny sposób

obejścia środków bezpieczeństwa, które firma zastosowała w Systemie Transakcyjnym Online.

(g) Jakichkolwiek działań, które mogą potencjalnie umożliwić nieautoryzowany dostęp do użycia Systemu

Transakcyjnego Online.

(h) Wysłania znacznej ilości poleceń, które mogą wpłynąć na opóźnienie realizacji zleceń.

(i) Nadużyć w obrocie.

10.9.

Jeśli firma podejrzewa, że Klient dokonał zabronionej czynności, zdefiniowanej w niniejszej Umowie, jest ona

uprawniona do podjęcia jednego lub kilku środków przeciwdziałających takich działaniom.

10.10.

Możesz gromadzić, wyświetlać, analizować, modyfikować, formatować i drukować informacje udostępniane na

Witrynie Internetowej i/lub w Systemie Transakcyjnym Online, w tym dokumenty, zasady, tekst, grafikę, wideo, audio,

kod oprogramowania, projekt interfejsu użytkownika lub logo. Klient nie może zmieniać, modyfikować, publikować,

przekazywać, rozpowszechniać, w inny sposób używać w celach komercyjnych tych informacji, w całości lub w

części, w dowolnym formacie, do jakiejkolwiek osoby trzeciej bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy.

10.11.

System Transakcyjny Online, wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, znaki usług, nazwy handlowe, kod

oprogramowania, ikony, logo, znaki, układy, tajemnice handlowe, przyciski, schematy kolorów, grafiki i nazwy danych

są jedyną i wyłączną Własnością Intelektualną (IP) Firmy lub podmiotów trzecich, która jest chroniona przez lokalne i

międzynarodowe prawo własności intelektualnej, a także wszelkie odpowiednie przepisy. Niniejsza Umowa nie
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powoduje przekazania prawa do Systemu Transakcyjnego Online, ale tylko umożliwia korzystanie z Systemu

Transakcyjnego Online, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi

zrzeczenia się praw Własności Intelektualnej Firmy.

10.12.

W żadnym wypadku Klient nie może ukryć lub usunąć jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub

innych powiadomień z IP Firmy lub Witryny Internetowej lub Systemu Transakcyjnego Online.

10.13.

Rozumie się, że Firma może oferować swoje usługi pod różnymi znakami towarowymi i Witrynami Internetowymi.

Firma jest właścicielem wszystkich obrazów wyświetlanych w Głównej Witrynie Internetowej, wszelkich innych

Witrynach Internetowych, Systemie Transakcyjnym Online oraz oprogramowaniu i materiałach do pobrania. Klient nie

może używać tych zdjęć w żaden inny sposób niż cele, w jakich firma je udostępnia.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH DOSTĘPU

11.1.

Klient zgadza się do zachowania w tajemnicy i do nieujawniania swoich Danych Dostępu żadnym osobom trzecim,

oprócz osób, które zostały autoryzowane do użycia tych danych zgodnie z Punktem 7.

11.2.

Klient nie powinien zapisywać swoich Kodów Dostępu i/lub Telefonicznego Weryfikacyjnego Kodu Dostępu (VAC). W

przypadku otrzymania pisemnej informacji o Twoich Kodach Dostępu i Telefonicznym VAC, musisz natychmiast

usunąć te informacje.

11.3.

Klient zgadza się niezwłocznie powiadomienie Firmy, jeśli podejrzewa, że jego Dane Dostępu zostały lub mogły zostać
ujawnione osobie nieuprawnionej. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby uniemożliwić takim osobom użycie

Twoich Danych Dostępu oraz niezwłocznie wyślemy Ci zapasowe Dane Dostępu. Nie będziesz mieć możliwości

składania Zleceń aż do otrzymania zapasowych Danych Dostępu.

11.4.

Klient zgadza się, że będzie współpracował przy każdym dochodzeniu, jakie może prowadzić Firma w sprawie

nadużycia lub podejrzenia nadużycia jego Danych Dostępu.

11.5.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie bierze odpowiedzialności, jeżeli nieuprawnione osoby trzecie uzyskają
dostęp do informacji, w tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej, danych personalnych i gdy
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powyższe informacje zostaną przekazane osobom trzecim przez Internet, inną sieć komunikacji, pocztę, telefon lub

inny sposób elektroniczny.

11.6.

Jeżeli Firma zostanie poinformowana przez wiarygodne źródło, że Dane Dostępu lub numer Rachunku Klienta mógł
zostać otrzymany przez nieuprawnioną osobę trzecią, to Firma może wedle własnego uznania i bez zobowiązań
wobec Klienta dezaktywować jego Rachunek Transakcyjny.

12. ODMOWA REALIZACJI ZLECEŃ

12.1.

Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego dokumentu Klient akceptuje fakt i rozumie, że mamy prawo, w

dowolnym momencie, bez powiadomienia i/lub wyjaśnienia, do odmowy, według własnego uznania, realizacji

Zlecenia i że Klient nie ma prawa do roszczeń za wszelkie szkody w każdym z poniższych przypadków:

(a) Gdy uznajemy, że zaakceptowanie i realizacja Zlecenia negatywnie wpłynie lub może negatywnie wpłynąć na

działania Systemu Transakcyjnego Online.

(b) Gdy na Rachunku Klienta nie ma wystarczających środków na pokrycie wszelkich opłat oraz Depozytu

Zabezpieczającego związanych ze Zleceniem.

(c) Gdy brakuje kluczowych danych dotyczących Zlecenia.

(d) Gdy niemożliwe jest zrealizowanie Zlecenia – albo ze względu na jego wielkość albo z uwagi na cenę.

(e) Gdy Zlecenie Klienta może być interpretowane na wiele sposobów lub jest w inny sposób niejasne.

(f) Gdy niemożliwe jest zrealizowanie Zlecenia z powodu warunków rynkowych/wolumenu obrotu.

(g) Gdy zachodzą podejrzenia co do autentyczności Zlecenia.

(h) Gdy wystąpiło zdarzenie “Siła Wyższa”.

(i) Gdy Klient nie przestrzega warunków Umowy.

(j) Gdy Firma wysłała Klientowi powiadomienie o zerwaniu Umowy.

13. POTWIERDZENIA I RAPORTOWANIE KLIENTÓW

13.1.

Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, Firma powinna składać Klientowi raporty dotyczące jego Zleceń. W celu

zapewnienia zgodności z przepisami CySEC w odniesieniu do wymagań Klienta dot. raportowania, Firma powinna

zapewnić Klientowi stały dostęp do Rachunku Transakcyjnego Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego

Online; Klient może zobaczyć status swojego Zlecenia na swoim Rachunku Transakcyjnym, potwierdzenie jego

wykonania tak szybko jak to tylko możliwe (obejmując dzień notowań, czas, typ Zlecenia, określenia miejsca

realizacji, określenie instrumentu, informację o kupnie/sprzedaży, charakter Zlecenia, ilości jednostek, całkowite

wynagrodzenie, łączną kwotę opłat i wydatków), swoją historię transakcyjną, jego Saldo i inne informacje.
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13.2.

Jeśli Klient ma powody, aby sądzić, że potwierdzenie jest niewłaściwe i nie otrzyma potwierdzenia na czas, Klient

powinien skontaktować się z Firmą w ciągu dziesięciu Dni Roboczych od daty wysłania Zlecenia lub kiedy miało ono

zostać przesłane (w wypadku nieprzesłania potwierdzenia). Jeżeli Klient nie wyraża zastrzeżeń w tym okresie, treść
uznana jest za przez niego zatwierdzoną i ostateczną.

14. KOMUNIKACJA I PISEMNE POWIADOMIENIA

14.1.

Poza Zleceniami, które są składane za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego Online Firmy, wszelkie

powiadomienia, instrukcje, upoważnienia, wnioski, listy wypowiedzenia i skargi, które Klient ma nam dostarczyć na

mocy niniejszej Umowy, muszą być sporządzone w języku angielskim i na piśmie (Powiadomienie Pisemne

zdefiniowane w Punkcie 1) i muszą zostać wysłane do nas pod poniższy adres (lub pod którykolwiek z innych

adresów, które możemy okresowo określać dla Klienta w tym celu) pocztą elektroniczną, faksem, pocztą pierwszej

klasy, jeśli zostaną wysłane na Cyprze, lub pocztą lotniczą, jeśli zostaną wysłane poza Cyprem, lub komercyjną usługą
kurierską.

14.2.

Klient może się z nami skontaktować, używając poniższych danych:

● Adres: Gladstonos and Karaiskaki Street, 3032, Limassol, Numer Biura 031, Limassol, Cypr.

● Numer Telefoniczny (w tym służący do obrotu telefonicznego): +357 22 025 100

● Numer Faxu: +357 22 025 222

● E-mail: support@libertex.com, info@libertex.com

14.3.

Klient może do nas zadzwonić między 09:00 a 18:00 (GMT +2) w Dni Robocze. Jeśli będziemy musieli się pilnie

skontaktować z Klientem w sprawach dotyczących Rachunku, to możemy to zrobić poza tymi godzinami.

14.4.

Przefaksowane dokumenty otrzymane przez Firmę mogą być elektronicznie przeskanowane, a kopia przeskanowanej

wersji może być użyta jako dowód.

14.5.

Firma może monitorować i/lub rejestrować wszelkie połączenia elektroniczne między Stronami (w tym rozmowy

telefoniczne, e-maile, wiadomości SMS i wiadomości błyskawiczne - Skype itp.) w celu weryfikacji instrukcji i

utrzymania jakości naszych Usług oraz obsługi klienta, w celach szkoleniowych i sprawdzenia Zgodności z niniejszą
Umową, naszą wewnętrzna polityką i procedurami oraz obowiązującymi przepisami. Wszystkie instrukcje lub

zlecenia otrzymane telefonicznie będą wiążące, jak gdyby zostały odebrane na piśmie. Wszelkie nagrania są i

pozostają wyłączną własnością firmy i są zaakceptowane przez Klienta jako rozstrzygające dowody dotyczące
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wysłanych instrukcji/poleceń lub rozmów. Klient wyraża zgodę na dostarczenie przez Firmę kopii zapisów takich

nagrań do jakiegokolwiek sądu, organu regulacyjnego lub władzy rządowej.

14.6.

W celach komunikacji z Klientem Firma może użyć jednej z następujących metod: poczty elektronicznej, poczty

wewnętrznej w Systemie Transakcyjnym Online, faksu, telefonu, poczty, usług kurierskich, poczty lotniczej lub

Witryny Internetowej Firmy.

14.7.

Powiadomienia przesłane do Klienta zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany na

rachunku Klienta lub przesłane pocztą na aktualny adres podany przez Klienta jako zwykły adres zamieszkania.

Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, że podane dane kontaktowe są dokładne i aktualne.

14.8.

Powiadomienia uważa się za dostarczone: jeśli są wysłane faksem, po otrzymaniu przez faks nadawcy potwierdzenia

o otrzymaniu wiadomości za pośrednictwem faksu odbiorcy, lub jeśli są dostarczane za pośrednictwem komercyjnej

usługi kurierskiej, w dniu podpisania dokumentu odbioru powiadomienia. Wszystkie powiadomienia przesłane za

pomocą pocztą pierwszej klasy na Cyprze uznaje się za otrzymane cztery Dni Robocze od daty ich wysłania.

Powiadomienia wysłane pocztą lotniczą uznaje się za otrzymane siedem Dni Roboczych od daty ich wysłania.

14.9.

Wszelkie pisemne powiadomienia przesłane do Firmy muszą zostać odebrane w godzinach pracy Firmy. Wszelkie

Powiadomienia otrzymane poza normalnymi godzinami pracy traktowane są jako otrzymane w następnym Dniu

Roboczym.

14.10.

Klient akceptuje fakt, że Firma może, w celu administrowania warunkami umowy, okresowo kontaktować się z

Klientem.

14.11.

Klient akceptuje, że Firma lub dowolny Podmiot Stowarzyszony z Firmą lub inna firma z tej samej grupy mogą
kontaktować się z Klientem, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, w celach

marketingowych, aby przekazać Klientowi informacje o Produktach i Usługach, które mogą być przedmiotem

zainteresowania Klienta lub w celach badania rynku. Jeśli Klient jest osobą fizyczną, taka komunikacja marketingowa

odbywa się wyłącznie za zgodą Klienta
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15. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

15.1.

Firma może zbierać informacje o Klientach bezpośrednio od Klientów (za pomocą wypełnionego Formularza

dotyczącego Otwarcia Rachunku lub w inny sposób), od innych osób, na przykład agencji kredytowych, agencji

zapobiegania oszustwom, banków, innych instytucji finansowych, podmiotów trzecich/dostawców usług i dostawców

rejestrów publicznych.

15.2.

Informacje o Klientach, które posiada Firma, będą traktowane przez Firmę jako poufne i nie będą wykorzystywane

do jakichkolwiek celów innych niż w związku z zapewnieniem, administrowaniem i doskonaleniem Usług,

przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, kontrolą due dilligence, w celu prowadzenia analizy i statystyki oraz do

celów marketingowych. Informacje będące już domeną publiczną lub już posiadane przez Firmę bez warunku

poufności nie będą traktowane jako poufne.

15.3.

Firma zastrzega sobie prawo do ujawniania informacji o Klientach (w tym nagrań i dokumentów o charakterze

poufnym, danych karty) w następujących okolicznościach:

(a) Jeżeli wymaga tego prawo lub nakaz sądowy wydany przez właściwy sąd.

(b) Na żądanie CySEC lub jakiegokolwiek innego organu regulacyjnego mającego kontrolę lub jurysdykcję nad

Firmą lub Klientem lub ich współpracownikami lub na którego terytorium Firma ma swoich Klientów.

(c) Do właściwych organów w celu zbadania lub zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy lub innej

nielegalnej działalności.

(d) W takim zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wykonania Zleceń oraz w celach dodatkowych do

świadczenia Usług.

(e) Do agencji zajmujących się kredytowaniem i zapobieganiem oszustwom, podmiotom trzecim/dostawcom

usług, bankom i innym instytucjom finansowym w celu sprawdzania wiarygodności kredytowej, zapobiegania

oszustwom, praniu brudnych pieniędzy, kontroli identyfikacji lub przeprowadzenia procesu due dilligence

Klienta. W tym celu mogą one sprawdzać szczegóły dostarczone przez Klienta w odniesieniu do wszelkich

danych szczegółowych w jakiejkolwiek bazie danych (publicznej lub innej), do której mają dostęp. Mogą też
wykorzystać dane Klienta w celu udzielenia pomocy innym firmom w celu weryfikacji. Rejestr wyszukiwania

zostanie zachowany przez Firmę.

(f) Do doradców Firmy, pod warunkiem że w każdym przypadku odpowiedni pracownik zostanie

poinformowany o poufnym charakterze takich informacji i zobowiąże się również do zachowania poufności.

(g) Do innych usługodawców, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych (zarówno elektroniczne,

jak i nie), oferują usługi przechowywania dokumentacji, usługi transmisji poczty elektronicznej, usługi

powiadamiania lub podobne usługi, które mają na celu pomoc Firmie w gromadzeniu, przechowywaniu,

przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o klientach lub kontaktowaniu się z Klientem lub polepszaniu

Usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy.
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(h) Do repozytorium transakcji lub podobnych miejsc docelowych na mocy rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 w sprawie pozagiełdowych instrumentów

pochodnych, partnerów centralnych (CCP) i repozytoriów transakcji (EMIR).

(i) Do innych usługodawców w celach statystycznych, w celu poprawy marketingu firmy. W takim przypadku

dane będą dostarczane w formie zagregowanej.

(j) Do centrów telefonicznych prowadzących analizy rynkowe, badania telefoniczne lub e-mailowe w celu

usprawnienia usług firmy, w takim przypadku dostarczone zostaną jedynie dane kontaktowe.

(k) W razie konieczności, aby firma mogła bronić lub wykonywać swoje prawa, do sądów, trybunału, arbitrażu

lub Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu administracji rządowej.

(l) Na zlecenie Klienta lub za zgodą Klienta.

(m) Do Partnerów Firmy lub jakiejkolwiek innej Firmy należącej do tej samej grupy.

(n) Do następców, cesjonariuszy lub nabywców, z pisemnym powiadomieniem wysłanym dziesięć Dni Roboczych

przed taką decyzją.

(o) Informacje dotyczące Klientów są ujawniane w odniesieniu do podatników USA do Urzędu Skarbowego na

Cyprze, które z kolei przekazuje te informacje do IRS w USA, zgodnie z ustawą o podatku od transakcji

zagranicznych (FATCA) USA i stosowną umową międzyrządową między Cyprem a USA.

15.4.

Jeśli Klient jest osobą fizyczną, Firma będzie wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe

dostarczone przez Klienta w związku ze świadczeniem Usług zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

(Ochronie Indywidualnej) z 2001. Firma zobowiązana jest dostarczyć Klientowi, na żądanie, kopie danych osobowych

przechowywanych na jego temat (jeśli istnieją), pod warunkiem że Klient poniesie opłatę administracyjną.

15.5.

Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Klienta poza Europejskim

Obszarem Gospodarczym, zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Danych Osobowych (Ochrony Indywidualnej) z 2001

roku z przyczyn określonych w Punkcie 15.3 Niniejszej Umowy z Klientem dotyczącej Obrotu CFD.

15.6.

Obowiązki w zakresie ochrony poufności i nie ujawniania informacji nie mają zastosowania do informacji, które: są
publiczne lub są podawane do wiadomości publicznej z powodu działań Stron (lub zaniechania działań); lub znajdują
się w posiadaniu jednej ze Stron i nie podlegają obowiązkowi zachowania poufności w chwili ich otrzymania przez

taką Stronę.

16. PORADY/DORADZTWO

16.1.

Firma nie będzie doradzać Klientowi w kwestii wartości określonej Transakcji, ani nie będzie świadczyć żadnej

porady inwestycyjnej, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi nie obejmują porady inwestycyjnej. Klient

samemu decyduje, jak prowadzić obrót, na podstawie własnej oceny.
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16.2.

Firma nie będzie zobowiązana dostarczać Klientowi żadnych prawnych, podatkowych ani innych porad w odniesieniu

do Transakcji. Klient akceptuje fakt, że jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie strategie inwestycyjne, transakcje

lub inwestycje, stan rachunku oraz kwestie podatkowe i nie będzie w tych celach polegać na poradach Firmy lub

marki (Libertex).

16.3.

Firma nie ma żadnych zobowiązań, chyba że uzgodniono inaczej z Klientem, związanych z monitorowaniem lub

doradzaniem Klientowi o stanie jakiejkolwiek Transakcji; z dokonywaniem Wezwań do Uzupełnienia Depozytu

Zabezpieczającego; lub zamknięciem jakichkolwiek Otwartych Pozycji Klienta w celu zatrzymania strat Klienta. Gdy

Firma zdecyduje się na jeden z tych kroków, to będzie to dokonywane na zasadzie uznaniowej i nie będzie to

postrzegane jako zobowiązanie do kontynuowania takich kroków w przyszłości. Klient jest odpowiedzialny za stałe
monitorowanie swoich pozycji.

16.4.

Należy zasięgnąć niezależnej porady przed realizacją transakcji. Gdy zlecasz nam realizację Zlecenia, potwierdzasz,

że jesteś odpowiedzialny/a za taką decyzję i rozumiesz wszelkie zagrożenia związane z Transakcją.

17. KOMENTARZ RYNKOWY

17.1.

Firma może zaoferować Klientowi dostęp do zaleceń inwestycyjnych, komentarzy rynkowych czy innych informacji.

W takim przypadku:

(a) ma to charakter incydentalny w naszych relacjach z Klientem. Służy to wyłącznie umożliwieniu Klientowi

podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych i nie stanowi doradztwa inwestycyjnego;

(b) 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;

(c) nie gwarantujemy dokładności i kompletności takich informacji ani skutków podatkowych jakiejkolwiek

transakcji;

(d) Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że przed wysyłką możemy sami wykorzystać takie informacje. Nie

deklarujemy czasu otrzymania takich informacji i nie gwarantujemy, że Klient otrzyma je równocześnie z

innymi klientami. Wszelkie opublikowane raporty analityczne czy zalecenia mogą pojawiać się w co najmniej

jednej ekranowej usłudze informacyjnej.

(e) nie dotyczy to niechcianych promocji finansowych kierowanych do Klienta.

17.2.

Komentarze rynkowe, wiadomości lub inne informacje mogą ulec zmianie i zostać wycofane w każdej chwili bez

powiadomienia
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18. PRZEPISY REGULACYJNE

18.1.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, świadcząc usługi Klientowi mamy prawo podejmować
działania, które według własnego uznania uznamy za stosowne w celu zapewnienia zgodności z regulaminem i

praktykami jakiegokolwiek rynku oraz ze stosownymi przepisami

18.2.

Informacje dotyczące Klienta i/lub jego transakcji możemy ujawniać CySEC i innym organom, jeśli wymaga tego

prawo i/lub uważamy, że jest to niezbędne do prawidłowego zarządzania rachunkiem Klienta.

18.3.

Zgodnie ze stosownymi przepisami, dokumentację Klienta przechowujemy przez okres co najmniej pięciu lat od

rozwiązania umowy z Klientem.

18.4.

Wyrażasz zgodę na dostarczanie nam informacji, o które od czasu do czasu poprosimy, aby umożliwić nam

przestrzeganie Obowiązujących Przepisów i świadczenie Usług. Jeśli dostarczysz nam informacje, jesteś
odpowiedzialny/a za zapewnienie, że są one poprawne. Należy niezwłocznie poinformować nas na piśmie o każdej

zmianie.

19. ZASILENIE I WYPŁATY Z RACHUNKU

19.1.

Klient może zasilać swój Rachunek kartą kredytową lub debetową, przekazami telegraficznymi lub przelewami SEPA

lub innymi podobnymi metodami akceptowanymi przez Firmę, według jest wyłącznego uznania. Szczegółowe

informacje o opcjach wpłat są opisane na Głównej Witrynie Internetowej. Nie gwarantujemy dostępności wszystkich

metod płatności w danym kraju.

19.2.

Firma ma prawo zażądać od Klienta wszelkiej dokumentacji, w dowolnym momencie, w celu potwierdzenia metody

płatności lub źródła środków zdeponowanych na Koncie. Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów

jest wymagany do przedłożenia lub aktualizacji, Klient musi dostarczyć odpowiednie dokumenty. Jeśli Klient nie

dostarczy ważnych, zaktualizowanych dokumentów, Firma może zawiesić Usługi na mocy niniejszej Umowy z

Klientem bez informowania o tym Klienta. Firma może odrzucić wpłatę od Klienta, jeżeli Firma nie jest należycie

usatysfakcjonowana w odniesieniu do legalności źródła środków i zwrócić je nadawcy.

Indication Investments Ltd ◦ Numer licencji CYSEC 164/12

10 Agiou Athanasiou, budynek Ksenos, piętro 6 i 7, 4105, Limassol, Cypr

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Witryna: libertex.com

Strona 30 z 50



19.3.

Gdy Klient dokonuje wpłaty, Firma zasili Rachunek środkami, które faktycznie otrzymała od Klienta (do 13.00 CET) w

ciągu jednego Dnia Roboczego od momentu pojawienia się środków na rachunku bankowym Firmy.

19.4.

Firma może od czasu do czasu wprowadzić minimalną kwotę pierwszej wpłaty w celu rozpoczęcia obrotu. Gdy

zachodzi taka sytuacja, stosowne informacje i szczegóły są opublikowane na Głównej Witrynie Internetowej Firmy.

19.5.

Klient ma prawo do zlecenia wypłaty środków wpłaconych na swój Rachunek i/lub zysków wygenerowanych przez

transakcje na swoim Rachunku. Gdy Firma otrzymuje instrukcję wypłaty środków Klienta z jego Rachunku (do 13.00

CET), Firma wypłaci środki, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

(a) Instrukcja wypłaty zawiera Wszystkie wymagane informacje;

(b) Instrukcja dotyczy wykonania przelewu na pierwotny rachunek (może być to rachunek bankowy, system

płatności, karta itd.), z którego środki zostały pierwotnie zdeponowane na Rachunek; lub, na życzenie

Klienta, na inne od pierwotnego źródło należące do Klienta;

(c) Rachunek, na który ma zostać dokonany przelew, należy do Klienta;

(d) W momencie wypłaty, Saldo Klienta jest równe lub wyższe od kwoty określonej w dyspozycji wypłaty

łącznie ze wszystkimi opłatami; i

(e) Nie ma miejsca zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwiającej Firmie dokonanie wypłaty.

(f) Tożsamość Klienta jest zweryfikowana za pomocą ważnych Kodów Dostępu używanych do wygenerowania

poleceń wypłaty za pomocą szyfrowanego SSL Hubu Inwestorów lub po otrzymaniu formularza z podpisem

Klienta, który pasuje do podpisu dostarczonego wcześniej przez Klienta do Firmy.

19.6.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania polecenia wypłaty środków Klienta za pomocą wybranej przez

niego metody oraz zasugerowanie alternatywy.

19.7.

Wszelkie koszty związane z obsługą przez strony trzecie przelewów środków na/z Rachunku widnieją na naszej

Witrynie Internetowej. Są one opisane dla każdego typu przelewu, w sekcji “Koszty i Opłaty”. Te płatności i opłaty od

przelewów będą pokrywane przez Klienta, a Firma obciąży tymi opłatami odpowiedni Rachunek Transakcyjny Klienta.

Firma nie pobiera dodatkowych opłat za wpłaty i wypłaty środków.

19.8.

Klient jest w pełni odpowiedzialny za szczegóły płatności przekazane Firmie i Firma nie bierze żadnej

odpowiedzialności za środki Klienta, jeśli podane przez Klienta szczegóły płatności są błędne.
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19.9.

Jeśli środki Klienta nie są zdeponowane na Rachunku Klienta w wyznaczonym terminie, Klient powinien powiadomić
Firmę o tym fakcie, tak aby Firma mogła rozpocząć weryfikację przelewu z bankiem. Klient wyraża zgodę na to, że

pokryje wszelkie koszty związane z taką weryfikacją i że zostaną one pobrane z jego Rachunku lub wpłacone

bezpośrednio do banku weryfikującego przelew. Klient rozumie i akceptuje fakt, że aby przeprowadzić skuteczną
weryfikację płatności, powinien on dostarczyć Firmie wszelkie niezbędne dokumenty i certyfikaty.

19.10.

W przypadku błędów popełnionych przez Firmę podczas przelewu środków, środki powinny zostać zwrócone

Klientowi.

20. NIEAKTYWNE I UŚPIONE RACHUNKI

20.1.

Jeśli konto klienta jest nieaktywne przez 180 dni kalendarzowych (tzn . Nie ma transakcji, nie ma otwartych pozycji,

nie ma wypłat ani depozytów), nasza firma zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za prowadzenie rachunku w

wysokości 10 EUR (lub 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN)* w celu aby utrzymać konto otwarte.

Jeśli na koncie klienta znajdują się środki mniejsze niż Odpowiednio 10 EUR (lub 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN), Firma

zastrzega sobie prawo do zamknięcia i zarchiwizowania konta, po odpowiednim powiadomieniu klienta bez

pobierania odpowiedniej opłaty. W celu odzyskania Konta z archiwum Klient powinien skontaktować się z Dzialem

Obslugi kilenta z zarejestrowanego adresu e-mail.

Klient wyraża zgodę na to, że jeśli jego rachunek handlowy jest nieaktywny przez 180 dni kalendarzowych, a jego

saldo wynosi mniej niż Odpowiednio 10 EUR (lub 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN), Firma może według własnego uznania

wyłączyć Konto w dowolnym momencie; status Konta można sprawdzić za pośrednictwem terminala handlowego

(https://libertex.com/).

*Opłata za brak aktywności naliczana jest tylko wtedy, gdy saldo konta jest mniejsze niż 5000 EUR (odpowiednio 4500 GBP, 5300

CHF, 22500 PLN).

20.2.

Jeśli Rachunek jest nieaktywny przez dwa lata lub dłużej, Firma zastrzega sobie prawo do uśpienia rachunku (po

wcześniejszym skontaktowaniu się z Klientem za pomocą podanych przez niego danych). Środki na rachunku

uśpionym pozostaną na rzecz Klienta, a Firma sporządzi i zachowa wszelką powiązaną z rachunkiem dokumentację
oraz zwróci środki na żądanie Klienta w dowolnym późniejszym momencie.

21. OPŁATY I PODATKI

Nasze opłaty
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21.1.

Usługi świadczone przez Firmę podlegają takim opłatom jak prowizje, Swapy/Rollovery i inne opłaty. Opłaty są
opisane w dziale “Koszty i Opłaty” na naszej Witrynie Internetowej - https://libertex.com.

21.2.

Wszelkie dodatkowe opłaty firmy (takie jak opłaty za wpłaty, wypłaty) są widoczne w sekcji „Metody płatności” na

naszej stronie internetowej pod adresem https://libertex.com.

21.3.

Nasze koszty i opłaty podlegają okresowym zmianom. Poinformujemy Klienta o wszelkich zmianach, przed ich

wejściem w życie, za pośrednictwem poczty wewnętrznej za pośrednictwem naszego Systemu Transakcyjnego

Online lub drogą elektroniczną lub poprzez publikację stosownej informacji w Witrynie Internetowej. Zmiana

wchodzi w życie z datą, którą określimy w naszej komunikacja z Klientem. Będziemy dążyć do poinformowania o

zmianach co najmniej piętnaście dni roboczych wcześniej przed jej wejściem w życie, z wyjątkiem przypadków, gdy

taka zmiana jest związana ze zmianą stóp procentowych lub zasad opodatkowania lub z innymi powodami, które

uniemożliwiają nam wcześniejsze powiadomienie.

Podatki

21.4.

Rozumie się, że Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Wszystkie zgłoszenia, zeznania podatkowe i raporty,

które należy przekazać właściwym organom, zarówno rządowym, jak i innym, oraz za opłatę wszystkich podatków (w

tym między innymi VATu) wynikających z lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług Firmy. Możliwe jest, że

narosną inne koszty, w tym podatki, związane z transakcjami przeprowadzanymi w Systemie Transakcyjnym Online,

za które Klient ponosi odpowiedzialność i które nie są opłacone za pośrednictwem Firmy ani nałożone przez Firmę.

Bez uszczerbku dla wyłącznej odpowiedzialności Klienta do zapłaty należnego podatku, ustalono, że Firma może

odliczyć podatek, jaki będzie wymagany przez obowiązujące prawo, w odniesieniu do działalności handlowej Klienta

w Systemie Transakcyjnym Online. Klient ma świadomość, że Firma ma prawo do potrącenia wszelkich kwot z

Rachunku Klienta w odniesieniu do takich potrąceń podatkowych i upoważnia Firmę do potrącenia kwot z Rachunku

Klienta na poczet opłaty podatków. Klient nie będzie mieć roszczeń wobec Firmy w odniesieniu do takich potrąceń.

Ponadto, Klient zgadza się, że takie potrącenia mogą oznaczać, że wymagania dotyczące Depozytu

Zabezpieczającego nie będą spełnione.

21.5.

Klient zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat skarbowych związanych z Umową oraz dostarczenia wszelkiej

dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia transakcji zgodnie z niniejszą Umową.
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22. ŚRODKI KLIENTÓW

22.1.

Firma niezwłocznie po otrzymaniu umieści środki Klienta na jednym rachunku lub innych oddzielnych rachunkach

(„Rachunki Klienta”) we wiarygodnej instytucji finansowej (na Cyprze lub w EEA) wybranej przez Firmę, takiej jak

instytucja kredytowa lub bank. Rozumie się, że Firma może prowadzić rachunki handlowe w jej imieniu z dostawcami

usług płatniczych używanymi do rozliczania transakcji płatniczych swoich klientów. Jednakże w celu uniknięcia

wątpliwości należy zauważyć, że takie rachunki handlowe nie są wykorzystywane do przechowywania środków

Klienta, a jedynie do rozliczania transakcji płatniczych.

22.2.

Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami i Regulacjami, Firma dokona stosownego procesu due dilligence oraz

okresowych przeglądów i ocen instytucji finansowych opisanych w Punkcie 22.1 oraz uzgodnień dotyczących

przechowywania środków Klienta. Firma bierze pod uwagę doświadczenie i reputację rynkową takich instytucji w

celu zapewnienia ochrony praw Klienta, a także wszelkich wymagań prawnych lub regulacyjnych lub praktyk

rynkowych związanych z przechowywaniem środków Klienta, które mogą mieć negatywny wpływ na prawa Klienta.

22.3.

Zgodnie z Obowiązującymi Przepisami i Regulacjami, w celu ochrony środków Klientów, Firma:

(a) prowadzi takie rejestry i rachunki, które są konieczne do odróżnienia aktywów Klientów od własnych i innych

Klientów; takie rejestry są dokładne i odpowiadają środkom Klienta;

(b) regularnie monitoruje rejestry dotyczące rachunków oraz podmiotów trzecich, przez które posiadane są
aktywa;

(c) zawsze przechowuje środki Klienta oddzielnie od własnych środków Firmy;

(d) nie korzysta ze środków Klienta w ramach własnej działalności gospodarczej;

(e) podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, że środki Klienta zdeponowane w instytucji finansowej

(zgodnie z Punktem 22.1) są przechowywane na rachunku (rachunkach) oddzielonych od wszelkich

rachunków wykorzystywanych do przechowywania środków firmy;

(f) wprowadza odpowiednie ustalenia organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty lub zmniejszenia

środków Klienta w wyniku niewłaściwego wykorzystania, oszustwa, złej administracji, niedostatecznego

prowadzenia dokumentacji lub zaniedbania.

22.4.

Firma ma obowiązek, aby dochować należytej staranności w wyborze instytucji finansowej zgodnie z

postanowieniami Punktu 22.2. Rozumie się jednak, że istnieją okoliczności pozostające poza kontrolą Firmy i dlatego

też, Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty wynikłe na rzecz Klienta w wyniku niewypłacalności lub

jakiegokolwiek innego analogicznego postępowania lub niepowodzenia instytucji finansowej, w której są
przechowywane środki Klienta.
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22.5.

Instytucja finansowa (z Punktu 22.2), w której przechowywane są środki Klienta, może znajdować się wewnątrz lub

poza Cyprem lub EOG. Rozumie się, że system prawny i regulacyjny mający zastosowanie do takiej instytucji

finansowej spoza Cypru lub EOG różni się od systemu Cypru. W związku z tym, w przypadku niewypłacalności lub

innej równoważnej sytuacji uchybienia, środki Klienta mogą być traktowane odmiennie od sposobu traktowania,

który miałby zastosowanie, gdyby środki te były przechowywane na Oddzielnym Rachunku na Cyprze.

22.6.

Instytucja finansowa, na rzecz której Firma przekazuje środki Klienta (zgodnie z Punktem 22.2) może je

przechowywać na rachunku zbiorczym. W związku z tym, w przypadku niewypłacalności lub jakiejkolwiek

analogicznej sytuacji dotyczącej tej instytucji finansowej, Firma może mieć w imieniu Klienta jedynie

niezabezpieczone roszczenie wobec instytucji finansowej, a Klient będzie narażony na ryzyko, że środki otrzymane

przez Firmę od instytucji finansowej są niewystarczające do pełnego pokrycia roszczeń Klienta.

22.7.

Rozumie się, że Firma może przechowywać środki Klienta i innych Klientów na tym samym rachunku (rachunek

zbiorczy).

22.8.

Firma jest członkiem Funduszu Kompensacji dla Inwestorów (ICF). Zgodnie z tym, w zależności od klasyfikacji, Klient

może mieć prawo do kompensacji ze strony ICF w przypadku, gdy Firma nie jest w stanie wywiązać się ze swoich

obowiązków. Więcej szczegółów jest opisanych w dokumencie “Fundusz Kompensacji dla Inwestorów”, który jest

zamieszczony na Witrynie Internetowej Firmy.

22.9.

Firma nie będzie płacić Klientowi żadnych odsetek związanych ze środkami Klienta (innych niż zyski uzyskane w

drodze Transakcji na Rachunkach na podstawie niniejszej Umowy), a Klient zrzeka się wszelkich praw do odsetek.

22.10.

Firma może złożyć środki Klientów w ramach oprocentowanych depozytów i ma prawo do zachowania dla siebie

wszelkiego oprocentowania.

Zastaw

22.11.

Firma ma prawo do zastawu w imieniu Klienta wszystkich środków posiadanych przez Firmę lub jej wspólników lub

powierników do momentu wypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

Kompensowanie Sald (Netting) i Rekompensaty
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22.12.

Jeżeli łączna kwota do zapłaty przez Klienta jest równa łącznej kwocie do zapłaty przez Firmę, wtedy automatycznie

wspólne zobowiązania do zapłaty są zrekompensowane i wzajemnie unieważnione.

22.13.

Jeżeli łączna kwota do zapłaty przez jedną ze stron przekracza łączną kwotę do zapłaty przez drugą ze stron, wtedy

strona z większą kwotą do zapłaty wypłaci nadwyżkę drugiej stronie i wszelkie zobowiązania do zapłaty zostaną
automatycznie spełnione i spłacone.

22.14.

Firma ma prawo łączyć wszystkie lub niektóre Rachunki Transakcyjne Klienta założone w jego imieniu do

konsolidowania Sald na tych rachunkach i do rekompensat tych Sald w przypadku Wypowiedzenia Umowy.

23. NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY

23.1.

Każda z poniższych sytuacji jest równoznaczna z “Niedotrzymaniem Warunków Umowy”:

(a) Niezrealizowanie przez Klienta zobowiązania wobec Firmy.

(b) W przypadku złożenia wniosku w odniesieniu do Klienta zgodnie z Cypryjską Ustawą o Bankructwie lub

innym równoważnym ustawodawstwem w innej jurysdykcji (jeśli Klient jest osobą fizyczną); jeżeli powołane

jest partnerstwo, w odniesieniu do jednego lub większej liczby partnerów lub Firma, zarządca komisaryczny,

powiernik, syndyk masy upadłościowej lub inny podobny funkcjonariusz lub jeżeli Klient dokona uzgodnienia

lub innej formy porozumienia z wierzycielami Klienta lub jeśli wobec Klienta rozpocznie się jakakolwiek

procedura podobna lub analogiczna do którejkolwiek z powyższych.

(c) Klient nie jest w stanie spłacić zadłużenia w wymaganym momencie.

(d) Jeśli jakiekolwiek oświadczenie lub gwarancja złożona przez Klienta w jego Formularzu Zgłoszeniowym lub

niniejszej Umowie z Klientem dotyczącej Obrotu CFD jest lub staje się nieprawdziwa.

(e) Jeśli Klient (jeśli Klient jest osobą fizyczną) umiera/zostaje uznany zaginionym/lub jest niespełna władz

umysłowych.

(f) W każdym przypadku, w którym Firma uznaje, że jest niezbędne lub pożądane podjęcie kroków opisanych w

Punkcie 23.2.

(g) Gdy kroki opisane w Punkcie 23.2 są wymagane przez instytucje/podmiot regulujący lub sąd.

(h) Jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że kroki podejmowane przez Klienta narażają ją na nielegalne

działania lub oszustwo lub są niezgodne z Obowiązującymi Przepisami lub gdy Firma może być narażona na

nielegalne działania lub oszustwo lub złamać Obowiązujące Przepisy, jeśli będzie kontynuować świadczenie

usług dla Klienta, nawet jeśli nie jest to spowodowane złym działaniem Klienta.

(i) Jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że ma do czynienia z naruszeniem przez Klienta wymogów

ustanowionych na mocy prawa Republiki Cypryjskiej lub innych państw mających jurysdykcję nad Klientem

lub działalnością transakcyjną.
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(j) Jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że Klient prowadzi działalność w zakresie prania pieniędzy lub

finansowania terroryzmu lub dokonał oszustwa związanego z kartą lub zajmuje się inną działalnością
przestępczą.

(k) Jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że Klient dokonał zabronionych czynności określonych w Punkcie

10.9.

(l) Jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że Klient dokonał nadużyć w obrocie.

(m) Jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że Klient otworzył Rachunek Klienta na drodze oszustwa.

(n) Jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że Klient dokonał fałszerstwa lub użył skradzionej karty w celu

zasilenia swojego Rachunku Klienta.

(o) Jeśli IP Klienta wysyła wyjątkowo wysoką liczbę zleceń/poleceń, które powodują opóźnienia w czasie

realizacji.

23.2.

(a) Jeśli dojdzie do Niedotrzymania Warunków Umowy, to Firma może, według własnego uznania, wykonać
jeden z poniższych kroków w dowolnej chwili i bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia:

(b) Zakończyć niniejszą Umowę bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

(c) Anulować wszelkie Otwarte Pozycje.

(d) Tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp do Systemu Transakcyjnego Online lub lub zawiesić lub

zablokować korzystanie z funkcji Systemu Transakcyjnego Online.

(e) Odrzucić dowolne Zlecenie Klienta.

(f) Ograniczyć aktywność handlową Klienta.

(g) W przypadku oszustwa, zwrócić środki do prawdziwego właściciela lub działać zgodnie z instrukcjami

organów ścigania danego kraju lub sieci/instytucji płatniczych lub instytucji finansowej.

(h) Anulować lub odebrać zyski lub korzyści handlowe oraz bonusy uzyskane w wyniku Niedozwolonego Obrotu.

Straty wynikające z Niedozwolonego Obrotu nie mogą być zwrócone.

(i) Podjąć działania prawne w związku z wszelkimi stratami poniesionymi przez Firmę.

(j) Zablokować adres IP klienta, wysyła wyjątkowo wysoką liczbę zleceń/poleceń, które powodują opóźnienia w

czasie realizacji.

24. WYMIANA WALUTOWA

24.1.

Za każdym razem, gdy przeprowadzamy wymianę walutową, robimy to z najdogodniejszym kursem walutowym, jaki

możemy wybrać. Będziemy uprawnieni do pobierania i przechowywania na własny rachunek opłat związanych z

wymianą walutową – szczegóły wymiany są przedstawione i okresowo uaktualniane na naszej głównej Witrynie

Internetowej.
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25. JĘZYK

25.1.

Klient akceptuje i rozumie, że oficjalnym językiem Firmy jest język angielski i powinien zawsze czytać i odnosić się do

Witryny Internetowej po wszelkie informacje i dokumenty jawne Firmy. Tłumaczenia i informacje umieszczone na

naszej Witrynie Internetowej w innych językach niż angielski są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i

nie wiążą nas ani nie mają dla nas jakiegokolwiek skutku prawnego. Nie bierzemy odpowiedzialności za poprawność
takich informacji.

25.2.

Wszelka komunikacja i powiadomienia są przekazywane w języku angielskim.

26. WITRYNA INTERNETOWA FIRMY

26.1.

Na naszej Witrynie Internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naszych licencji, oświadczeń, usług,

opłat oraz ważnych warunków i procedur.

27. PRAWA STRON TRZECICH

27.1.

Firma może w dowolnym momencie sprzedawać, przesyłać, przepisywać lub przenieść podmiotowi trzeciemu

którekolwiek ze swoich praw, korzyści lub zobowiązań wynikających z tej Umowy lub całej Umowy, pod warunkiem,

że poinformuje o tym pisemnie Klienta piętnaście (15) Dni Roboczych wcześniej. Można to zrobić bez ograniczeń w

przypadku fuzji lub przejęcia Firmy z podmiotem trzecim, reorganizacji Firmy, likwidacji Firmy lub sprzedaży lub

transferu całej lub części firmy lub aktywów Firmy podmiotowi trzeciemu.

27.2.

Jest ustalone i zrozumiałe, że w przypadku transferu, przepisania lub nowacji (przeniesienia) opisanych w Punkcie

27.1, Firma ma prawo do ujawnienia i/lub przekazania informacji o Kliencie (w tym bez ograniczeń: dane osobowe,

nagrania, korespondencję, dokumenty identyfikacyjne, pliki i zapisy historii handlowej Klienta) i do przekazania

Rachunku Transakcyjnego i Środków Klienta, zgodnie z zastrzeżeniem pisemnego poinformowania Klienta o tym

fakcie piętnaście (15) Dni Roboczych wcześniej.

27.3.

Twoje prawa i obowiązku wynikające z tej Umowy są indywidualne dla Ciebie i nie można ich przenieść, przydzielić
lub dokonać ich nowacji.
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28. SIŁA WYŻSZA

28.1.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie, nie ponosimy odpowiedzialności za

jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z awarii, przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu naszych obowiązków

wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli taka awaria, przerwanie lub opóźnienie są wynikiem następujących

czynników:

(a) Działania władz państwowych, wybuch wojny lub konflikt zbrojny, zagrożenie wojną, akty terrorystyczne,

stan wyjątkowy, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotaż, rekwizycja czy inny kryzys międzynarodowy bądź
polityczny.

(b) Wypadek losowy, trzęsienie ziemi, huragan, tajfun, powódź, pożar, epidemia lub inna klęska żywiołowa.

(c) Spory pracownicze nieobejmujące naszej siły roboczej.

(d) Zawieszenie obrotu na rynku bądź ustalenie na nim cen minimalnych lub maksymalnych, zakaz prawny

działalności jednej ze stron (o ile nie wynika on z naszej winy), postanowienia władz państwowych, organów

nadzorujących, postanowienia organów nadzorujących zorganizowane Systemy Transakcyjne Online.

(e) Moratorium na usługi finansowe wydane przez odpowiednie organy nadzorcze albo inne działania czy

przepisy jakiegokolwiek organu nadzorczego, rządowego czy międzynarodowego.

(f) Awaria, usterka lub niesprawność jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego, sieci czy linii komunikacyjnych

(niewynikające z naszej złej woli czy umyślnego zaniedbania z naszej strony), ataki hakerów i inne nielegalne

działania wobec naszego serwera i Systemu Transakcyjnego Online.

(g) Wszelkie zdarzenia, działania czy okoliczności, na które nie mamy wpływu, a których skutki uniemożliwiają
nam działanie mające na celu naprawienie zaniedbania.

(h) Decyzje podejmowane przez organy ustawodawcze i/lub inne organy Republiki Cypryjskiej (w tym Bank

Centralny, Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) i inne kraje uniemożliwiające Stronom

wywiązanie się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

(i) Zaprzestanie lub zawieszenie działania jakiegokolwiek Rynku;

(j) Awaria komunikacji z jakiegokolwiek powodu z twórcami rynku, niewłaściwe funkcjonowanie i/lub

niemożność działania dowolnego systemu transakcji komputerowych z powodu wadliwości lub awarii

sprzętu mechanicznego, przerwania w komunikacji, wszelkich innych problemów związanych z połączeniem,

awarii lub braku dostępu do internetu lub Systemu Transakcyjnego Online;

(k) Zawieszenie obrotu na rynku lub likwidacja lub zamknięcie jakiegokolwiek rynku lub ustalanie minimalnych

lub maksymalnych cen obrotu na rynku, w związku z którym Firma prowadzi swoje kwotowania, lub

nałożenie limitów lub specjalnych lub nietypowych warunków na Obrót na takim rynku lub regulacyjny zakaz

działalności jednej ze stron (o ile Firma nie spowodowała tego zakazu), decyzje organów państwowych,

organów samorządu terytorialnego, decyzje organów zarządzających Systemami Transakcyjnymi Online;

(l) Ekstremalna zmienność Aktywa/Rynku Bazowego.

28.2.

W przypadku wystąpienia zdarzenia typu „Siła Wyższa”, strona, której ono dotyczy musi w ciągu 3 dni roboczych

powiadomić drugą stronę o okolicznościach i zdarzeniach, na które nie ma wpływu.
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28.3.

Jeśli Firma stwierdzi w swojej uzasadnionej opinii, że doszło do zdarzenia Siły Wyższej (bez uszczerbku dla innych

praw wynikających z Umowy), Firma może bez uprzedniego powiadomienia i w dowolnym momencie podjąć lub

zastosować Wszystkie lub niektóre z następujących kroków, w miarę potrzeby i konieczności:

(a) Podjąć lub odmówić podjęcia działania, wedle uznania Firmy i biorąc pod uwagę okoliczności, dotyczące

pozycji Firmy, Klienta i innych klientów.

(b) Zamknąć System Transakcyjny Online w przypadku jego błędnego działania, aby przeprowadzić jego

naprawę/konserwację lub uniknąć jego uszkodzenia.

(c) Anulować dowolne Zlecenia Klienta.

(d) Odrzucić Zlecenie Klienta.

(e) Zdezaktywować Rachunek.

(f) Zwiększyć wymagany Depozyt Zabezpieczający bez powiadomienia.

(g) Podwyższyć Poziom Stop Out bez powiadomienia.

(h) Zamknąć niektóre lub Wszystkie Otwarte Pozycje po cenach, które Firma uważa w dobre wierze za

odpowiednie

(i) Zwiększyć Spready.

(j) Obniżyć Dźwignię Finansową.

29. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

29.1.

Niniejsza Umowa z klientem została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje do chwili jej rozwiązania zgodnie z

Punktem 29.

29.2.

Bez uszczerbku dla praw Firmy zgodnie z Punktem 29.3 niniejszej Umowy do wypowiedzenia Umowy bez uprzedniego

powiadomienia Klienta, każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę, przekazując drugiej Stronie pisemne

powiadomienie co najmniej 15 Dni Roboczych wcześniej. Masz również prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z

Punktem 30.

29.3.

Możemy niezwłocznie wypowiedzieć niniejszą Umowę bez uprzedniego powiadomienia w przypadku wystąpienia

jakiegokolwiek zdarzenia Niedotrzymania Warunków Umowy dotyczącej Obrotu CFD, zgodnie z Punktem 23.1.

29.4.

Wypowiedzenie Umowy przez jakąkolwiek ze Stron nie będzie miało wpływu na obowiązek, który został już
poniesiony przez którąkolwiek ze Stron lub jakiekolwiek prawa lub obowiązki prawne, które pojawiły się w ramach

Umowy lub Transakcji dokonanych na jej mocy.
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29.5.

Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy Wszystkie należności ze strony Klienta wobec Firmy będą musiały zostać
niezwłocznie uregulowane. Dotyczy to między innymi, ale nie ograniczając się do, wszelkich należnych kosztów i

innych opłat należnych Firmie, wszelkich obciążeń i dodatkowych wydatków poniesionych przez Firmę w wyniku

rozwiązania Umowy.

29.6.

Po wysłaniu powiadomienia o rozwiązaniu niniejszej Umowy i przed datą rozwiązania niniejszej Umowy:

(a) Klient ma obowiązek zamknięcia wszystkich Otwartych Pozycji. Jeśli tego nie zrobi, to po rozwiązaniu

niniejszej Umowy Firma zamknie Wszystkie Otwarte Pozycje;

(b) Firma wycofa dostęp Klienta do Systemu Transakcyjnego Online lub może ograniczyć funkcjonalności,

których Klient może użyć w Systemie Transakcyjnym Online;

(c) Firma ma prawo do odrzucenia nowych Zleceń ze strony Klienta;

(d) Firma ma prawo do odmowy wypłaty środków Klienta z Rachunku i Firma zastrzega sobie prawo do

zachowania środków Klienta na Rachunku, jeśli niezbędne jest zamknięcie pozycji, które zostały już otwarte

i/lub opłacenie istniejących zobowiązań Klienta na mocy niniejszej Umowy.

29.7.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy może dojść do poniższego:

(a) Firma ma prawo do połączenia Rachunków Transakcyjnych Klienta, skonsolidowania Sald na tych rachunkach

oraz do rekompensaty tych sald;

(b) Firma ma prawo do zamknięcia Rachunku/Rachunków Transakcyjnych Klienta;

(c) Firma ma prawo do wymiany walutowej;

(d) Firma ma prawo do zamknięcia Otwartych Pozycji Klienta;

(e) W przypadku braku stwierdzenia działań niezgodnych z prawem lub oszustwa oraz braku instrukcji od

właściwych organów, oraz gdy Saldo jest na korzyść Klienta, Firma (po zachowaniu kwoty, którą uzna za

stosowną według własnego uznania, która pokryje przyszłe zobowiązania) wypłaci środki Klientowi w

najbliższym możliwym terminie i przedstawi mu oświadczenie, jak Saldo to zostało uzyskane oraz, o ile to

konieczne, poinstruuje Powiernika do wypłaty odpowienich sum. Środki te powinny trafić zgodnie z

poleceniami do Klienta. Jest zrozumiałe, że Firma dokona wpłat wyłącznie na rachunek Klienta. Firma ma

prawo odmówić, według własnego uznania, wypłat osobom trzecim.

30. POPRAWKI

30.1.

Umowa z Klientem dotycząca Obrotu CFD

Firma może jednostronnie zmienić jakiekolwiek przepisy/warunki niniejszej Umowy z Klientem dotyczącej Obrotu

CFD z następujących powodów:

(a) Gdy firma uznaje, że:
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● zmiana sprawiłaby, że warunki niniejszej Umowy z Klientem dotyczącej Obrotu CFD będą łatwiejsze do

zrozumienia; lub

● zmiana nie będzie na niekorzyść Klienta.

(b) W celu pokrycia:

● udziału usługi lub instrumentu lub ułatwienia oferowanego Klientowi przez Firmę,lub

● wprowadzenia nowej usługi bądź ułatwienia, lub

● zamiany istniejących usług lub ułatwień na inne; lub

● wycofania usługi lub ułatwienia, które stały się nieaktualne, lub przestały być powszechnie używane, nie

były w ogóle używane przez Klienta w roku ubiegłym, lub stały się bardzo kosztowne dla Firmy.

(c) W celu umożliwienia Firmie dokonywania zasadnych zmian w Usługach oferowanych Klientowi w wyniku

zmian w:

● systemie bankowym, inwestycyjnym lub finansowym; lub

● technologii; lub

● systemach lub Systemie Transakcyjnym Online używanych przez Firmę do prowadzenia działalności i

oferowania poniższych usług.

(d) Na żądanie CySEC lub innego organu lub w wyniku zmiany lub przewidywanej zmiany w Obowiązujących

Przepisach i Regulacjach.

(e) Kiedy Firma stwierdzi, że jakiś warunek Umowy z Klientem dotyczącej Obrotu CFD jest niezgodny z

Obowiązującymi Przepisami i Regulacjami. W takim wypadku nie będzie się na nim opierać, ale traktować
jako odzwierciedlenie Obowiązujących Przepisów i Regulacji i dokona aktualizacji Umowy z Klientem

dotyczącej Obrotu CFD, by odzwierciedlała ona Obowiązujące Przepisy i Regulacje.

30.2.

O wszystkich zmianach w Umowie z Klientem dotyczącej Obrotu CFD Firma musi poinformować Klienta pisemnie z

wyprzedzeniem przynajmniej piętnastu (15) Dni Roboczych. Jednak kiedy Klient potwierdzi, że zmiana odzwierciedla

Obowiązujące Przepisy i Regulacje, to może ona, jeśli to konieczne, zacząć obowiązywać natychmiast. Kiedy Firma

dostarcza pisemne zawiadomienie o zmianach, to powinna podać Klientowi datę, kiedy zaczną one obowiązywać.

Firma uzna, że Klient zaakceptował tą datę, chyba że Klient wcześniej poinformuje Firmę, że życzy sobie rozwiązania

Umowy i nie akceptuje zmiany. W takim przypadku Klient nie ponosi opłat wynikających z rozwiązania umowy, poza

tymi wynikającymi z Usług oferowanych przez Firmę do chwil rozwiązania umowy.

30.3.

W przypadku Klientów, którzy są osobami fizycznymi, w przypadku sytuacji, gdy Firma informuje o zmianie w

niniejszej Umowie z Klientem dotyczącej Obrotu CFD za pomocą pisemnej wiadomości na Witrynie Internetowej,

Firma powinna także dostarczyć wspomniane pisemne zawiadomienie innymi środkami;.

Koszty

30.4.

Firma ma prawo do regularnego przeglądu swoich Opłat i Kosztów. Takie zmiany będą dokonywane na Witrynie

Internetowej, a obowiązkiem Klienta jest regularnie sprawdzanie tych aktualizacji. Gdy nie zadziała Siła Wyższa, Firma

dostarczy Klientowi zawiadomienie z wyprzedzeniem co najmniej piętnastu (15) Dni Roboczych. Firma uzna, że Klient
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zaakceptował tę zmianę, chyba że Klient wcześniej poinformuje Firmę, że życzy sobie rozwiązania Umowy i nie

akceptuje zmiany. W takim przypadku Klient nie ponosi opłat wynikających z rozwiązania umowy, poza tymi

wynikającymi z Usług oferowanych przez Firmę do chwil rozwiązania Umowy.

Wymagany Depozyt Zabezpieczający i Stop Out

30.5.

Gdy nie zadziała Siła Wyższa, Firma dostarczy Klientowi zawiadomienie o zmianie Wymaganego Depozytu

Zabezpieczającego lub Poziomu Stop Outu z wyprzedzeniem co najmniej piętnastu (15) Dni Roboczych. Takie zmiany

wchodzą w życie na Witrynie Internetowej i/lub Systemie Transakcyjnym Online, a obowiązkiem Klienta jest

regularnie sprawdzanie tych aktualizacji. Firma zastrzega sobie do zmian Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego

zarówno w przypadku nowych jak i już otwartych pozycji.

Firma zastrzega sobie do zmian Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego lub Poziomu Stop Outu bez

powiadomienia Klienta w przypadku wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, a zwłaszcza w przypadku Nietypowych

Warunków Rynkowych i Nasilonej Zmienności. W takiej sytuacji, Firma zastrzega sobie prawo do zmian Wymaganego

Depozytu Zabezpieczającego zarówno w przypadku nowych jak i już otwartych pozycji.

Swapy

30.6.

Firma zastrzega sobie prawo do zmian Swapów w Systemie Transakcyjnym Online bez powiadomienia Klienta.

Obowiązkiem Klienta jest regularnie sprawdzanie tych aktualizacji.

31. ZASADA ROZDZIELNOŚCI

31.1.

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za niewykonalną lub

niezgodną z prawem lub naruszającą jakikolwiek przepis, regulamin lub regułę jakiegokolwiek Rynku lub regulatora,

część ta zostanie uznana za wyłączoną z niniejszej Umowy od początku i Niniejsza Umowa zostanie zinterpretowana i

wykonana tak, jakby przepis nigdy nie został w niej uwzględniony, a zgodność z prawem lub wykonalność
pozostałych postanowień Umowy pozostanie bez zmian.

32. SKARGI

32.1.

Wprowadziliśmy wewnętrzne procedury, aby rozpatrywać skargi klientów w sposób rzetelny i szybki. Jeśli Klient chce

zgłosić skargę, musi przesłać e-maila do Firmy z wypełnionym "Formularzem skarg" zamieszczonym na Głównej

Witrynie Internetowej. Firma spróbuje odpowiedzieć na skargę bez zbędnej zwłoki i zgodnie z "Procedurą
Reklamacyjną Firmy wobec Klientów" zamieszczoną na naszej Witrynie Internetowej.
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32.2.

Jeśli wystąpi sytuacja, która nie jest wyraźnie objęta warunkami niniejszej Umowy, zgadzamy się na próbę
rozwiązania skargi w oparciu o zasadę dobrej wiary i uczciwości oraz podejmując takie działania, które są zgodne z

praktykami rynkowymi.

32.3.

Prawo Klienta do podejmowania czynności prawnych pozostaje bez wpływu na istnienie lub zastosowanie wszelkich

procedur dotyczących skarg, o których mowa powyżej.

33. STOSOWNE I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

33.1.

Jeśli skarga nie zostanie rozwiązana za pomocą środków opisanych w Punkcie 32, wszelkie spory i kontrowersje

wynikające z Umowy lub w związku z Umową zostaną ostatecznie rozstrzygnięte na drodze sądowej na Cyprze.

33.2.

Niniejsza Umowa oraz Wszystkie relacje transakcyjne między Klientem a Firmą podlegają prawu Cypru.

33.3.

Wszystkie transakcje w imieniu Klienta podlegają Obowiązującym Przepisom i Regulacjom. Będziemy uprawnieni do

podjęcia lub pominięcia wszelkich działań, w zależności od naszej oceny dotyczącej przestrzegania obowiązujących

w danym momencie Przepisów i Regulacji. Takie działania będą dla Ciebie wiążące.

33.4.

Wszelkie prawa i środki zaradcze przekazane Firmie w ramach Umowy są kumulatywne i nie wyłączają żadnych praw

lub środków prawnych przewidzianych prawem.

34. BRAK WYKONANIA PRAW

34.1.

Brak dążenia jakiejkolwiek ze Stron do naprawienia naruszeń lub nalegania na ścisłe działanie jakiegokolwiek

warunku lub postanowienia niniejszej Umowy lub niewdrożenie praw lub środków zaradczych, do których jesteśmy

upoważnieni na mocy niniejszej Umowy, nie stanowi domniemanego zrzeczenia się z nich.
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35. ZWOLNIENIE Z ROSZCZEŃ

35.1.

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Firmy ze wszelkich roszczeń związanych z jakimikolwiek stratami,

odpowiedzialnością, kosztem, roszczeniem, działaniem, żądaniem lub wydatkami poniesionymi w przypadku

prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy strata,

odpowiedzialność, koszt, roszczenie, działanie, żądanie lub poniesione wydatki wynikają z rażącego niedbalstwa,

oszustwa lub domyślnego niewywiązywania się z Umowy przez nas lub naszych pracowników.

36. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

36.1.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w ramach niniejszej Umowy,

chyba że wynikają bezpośrednio z naszego rażącego niedbalstwa, umyślnego zaniedbania lub oszustwa.

36.2.

Zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującym Prawem i Przepisami, Klient akceptuje fakt, że maksymalna łączna

odpowiedzialność Firmy wobec Klienta w przypadku kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w

innej sytuacji nie jest wyższa niż kwota, która może zostać odzyskana przez Firmę z tytułu ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej zawodowej Firmy, jeśli roszczenie Klienta zostało spełnione w całości (pomniejszone o

wszelkie kwoty, inne niż wszelkie nadpłaty Firmy na podstawie tego ubezpieczenia, których Firma nie może odzyskać
nie ze swojej winy) .

36.3.

Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek pośrednie lub

bezpośrednie szkody (w tym, bez uszczerbku dla ogólności Umowy, utratę zysku, utratę możliwości, stratę handlową
i inne szkody ) poniesione przez Klienta w związku z niniejszą Umową.

36.4.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty poniesione przez Klienta wynikające, bezpośrednio

lub pośrednio, z takich czynników jak (ale nie ograniczając się do nich):

(a) Wszelkie błędy lub awarie lub przerwy w działaniu Systemu Transakcyjnego Online lub opóźnienia

spowodowane przez Terminal Klienta lub transakcje dokonywane za pośrednictwem Terminala Klienta,

wszelkie problemy techniczne, awarie i nieprawidłowe działanie systemu, awarie linii komunikacji, awarie

sprzętu lub awarie oprogramowania, problemy z dostępem do systemu, problemy związane z wydajnością
systemu, wysokie zapotrzebowanie na ruch internetowy, naruszenia bezpieczeństwa i nieautoryzowany

dostęp oraz inne podobne problemy i wady komputera.

(b) Jakiekolwiek niewywiązanie się przez Firmę z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w

wyniku Zdarzenia Siły Wyższej lub jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza jej kontrolą.
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(c) Działania, zaniechania lub zaniedbania podmiotów trzecich.

(d) Działanie wszelkich osób, które uzyskały Dane Dostępu klienta wydane przez Firmę, aż do czasu

poinformowania Firmy przez Klienta o nieprawidłowym wykorzystaniu jego Danych Dostępu.

(e) Działania nieupoważnionych podmiotów trzecich, które uzyskały nieautoryzowany dostęp do informacji, w

tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej, danych osobowych i danych dostępu, gdy

powyższe informacje były przekazywane między Stronami lub jakąkolwiek inną stroną za pośrednictwem

internetu lub innych urządzeń komunikacyjnych, pocztowych, telefonicznych lub wszelkich innych środków

elektronicznych.

(f) Zmaterializowanie się jakiejkolwiek sytuacji opisanej w Powiadomieniu o Ryzyku i Ostrzeżeniu.

(g) Zmaterializowanie się ryzyka walutowego.

(h) Zmiana stawek podatkowych.

(i) Wystąpienie sytuacji Poślizgu Cenowego.

(j) Sytuacja, w której Klient opiera się na takich funkcjach jak Stop Kroczący, Expert Advisor i Zlecenia Stop Loss.

(k) Nietypowe Warunki Rynkowe.

(l) Wszelkie działania lub zaniechania (w tym niedbalstwo i oszustwo) Klienta i/lub jego upoważnionego

przedstawiciela.

(m) Decyzje transakcyjne Klienta i/lub jego upoważnionego przedstawiciela.

(n) Wszelkie Zlecenia złożone za pomocą Danych Dostępu Klienta.

(o) Treść, poprawność, dokładność i kompletność wszelkich komunikatów rozpowszechnianych z użyciem

Systemu Transakcyjnego Online.

(p) W przypadku, gdy Firma dostarcza Klientowi informacje, zalecenia, nowości, informacje dotyczące transakcji,

komentarze rynkowe lub analizy (lub newslettery, które Firma może publikować na Witrynie Internetowej lub

udostępniać Klientom w inny sposób), Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty, wydatki

lub szkody poniesione przez Klienta w wyniku niedokładności lub błędów w dostarczonej informacji.

(q) Twoje decyzje handlowe.

37. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

37.1.

Poprzez wyrażenie zgody na związanie się niniejszą Umową, a także za każdym razem, gdy składane jest zlecenie,

Klient oświadcza i akceptuje fakt, że:

(a) Składa zlecenia i zawiera transakcje jako zleceniodawca (to znaczy we własnym imieniu, a nie w imieniu

osoby trzeciej lub jako agent lub przedstawiciel, powiernik lub depozytariusz w imieniu kogoś innego), chyba

że został przedstawiony Firmie i został przez nią zaakceptowany stosowny dokument/pełnomocnictwo

umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela i/lub powiernika jakiejkolwiek osoby trzeciej (wraz z

dokumentami tożsamości takich osób trzecich).

(b) Klient akceptuje i wykonuje warunki niniejszej Umowy, a żadna kolejna transakcja nie narusza, nie stoi w

sprzeczności z jakimkolwiek prawem, przepisem, regułą, wyrokiem, umową lub innym instrumentem, który

jest wiążący dla Klienta, jego środków lub aktywów.

(c) Klient nie podlega żadnym ograniczeniom w składaniu Zleceń lub zawieraniu Transakcji.

Indication Investments Ltd ◦ Numer licencji CYSEC 164/12

10 Agiou Athanasiou, budynek Ksenos, piętro 6 i 7, 4105, Limassol, Cypr

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Witryna: libertex.com

Strona 46 z 50



(d) Klient nie powołał się na jakąkolwiek poradę lub informacje przekazane przez Firmę w celu podjęcia decyzji o

zawarciu Transakcji.

(e) Klient jest należycie upoważniony i otrzymał wszelkie niezbędne uprawnienia, zezwolenia i zgody na zawarcie

niniejszej Umowy oraz na podpisanie i dostarczenie nam Formularza Aplikacyjnego oraz na zawarcie

jakichkolwiek transakcji i zleceń oraz wywiązanie się z innych zobowiązań na mocy niniejszej Umowy i

Formularza Aplikacyjnego.

(f) Wszystkie informacje ujawnione w Formularzu Aplikacyjnym, dostarczonej dokumentacji i innych

dokumentach są prawdziwe i dokładne oraz Klient zobowiązuje się do poinformowania Firmy na piśmie w

przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w dostarczonych informacjach.

(g) Dokumenty przekazane Firmie przez Klienta są ważne i autentyczne i wypełnione zgodnie z najlepszą wiedzą
i przekonaniem Klienta, oraz że informacje podane w Formularzu Aplikacyjnym i jakiejkolwiek innej

dokumentacji dostarczonej w związku z Formularzem są prawidłowe, kompletne i nie Wprowadzające w

błąd. Klienta jest zobowiązany do poinformowania Firmy o ewentualnych zmianach takich informacji lub

szczegółów.

(h) Środki Klienta nie są pośrednio lub bezpośrednio związane z nielegalną działalnością i nie są wykorzystane

lub przeznaczone do wykorzystania w celu finansowania terroryzmu.

(i) Klient skończył 18 lat i ma pełnię władz umysłowych, oraz nie ma żadnej prawnej lub innej przeszkody

zakazującej podjęcia takiej Umowy.

(j) Klient przekazał Firmie te cele inwestycyjne, które są istotne dla naszych Usług, na przykład czy istnieją jakieś
ograniczenia związane z narodowością lub wyznaniem Klienta obejmujące rynki lub instrumenty, dla których

zostaną wysłane do realizacji Zlecenia Klienta.

(k) Wszelkie czynności wykonywane w ramach niniejszej Umowy nie naruszają prawa ani zasad obowiązujących

Klienta lub jurysdykcji, w której Klient ma miejsce zamieszkania lub jakiejkolwiek umowy, która obowiązuje

Klienta lub jego aktywa bądź środki.

(l) Klient nie będzie korzystać z IP lub Systemu Transakcyjnego Online lub Witryny Internetowej wbrew

postanowieniom niniejszej Umowy lub w celach niedozwolonych lub niezgodnych z prawem. Klient

oświadcza, że będzie korzystać IP lub Systemu Transakcyjnego Online lub Witryny Internetowej wyłącznie dla

korzyści swojego Rachunku Klienta a nie na rzecz jakiegokolwiek partnera lub osoby trzeciej.

(m) Klient przeczytał i w pełni rozumie warunki umowy, w tym informacje zawarte w załącznikach.

(n) Klient nie jest Osobą Powiązaną Politycznie i nie ma związku (na przykład z krewnym lub partnerem

biznesowym) z osobą, która w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy sprawowała znaczącą funkcję publiczną.

Jeśli powyższe oświadczenie jest nieprawdziwe i jeśli Klient nie ujawnił go w Formularzu Aplikacyjnym

dotyczącym Otwarcia Rachunku, Klient musi poinformować o tym fakcie Firmę jak najszybciej jest to

możliwe. To samo stwierdzenie dotyczy sytuacji, w której, już podczas obowiązywania niniejszej Umowy,

Klient stał się Osobą Powiązaną Politycznie.

(o) Klient nie pochodzi z Australii, USA, Kanady i Turcji oraz państw znajdujących się na czarnej liście FATF. Firma

nie akceptuje Klientów z tych państw, a także ze wszelkich innych państw, w którym zabraniają tego

specjalne przepisy lub inne ograniczenia prawne.
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38. POTWIERDZENIE ZAGROŻEŃ PRZEZ KLIENTA

Kontrakty CFD uznaje się za produkty wykorzystujące dźwignię finansową i złożone. Wiążą się one z wysokim

ryzykiem, dlatego firma oferuje ochronę przed ujemnym saldem. W związku z tym, maksymalna strata, jaką może

ponieść dowolny klient, jest równa kwocie jego salda. Aby zwiększyć ochronę, wprowadzamy ochronę przed

ujemnym saldem w oparciu o kwotę transakcji, a nie saldo rachunku.

38.1.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że:

(a) Klient ponosi znaczne ryzyko poniesienia strat i szkód wynikających z obrotu kontraktami CFD i oświadcza, że

chce ponieść takie ryzyko. Szkody mogą obejmować utratę wszystkich środków oraz dodatkowych prowizji i

innych wydatków.

(b) Kontrakty CFD niosą za sobą znaczne ryzyko. Dźwignia finansowa często możliwa do uzyskania w obrocie

kontraktami CFD oznacza, że niewielki depozyt lub zaliczka może prowadzić do znacznych strat oraz zysków.

Ponadto oznacza to, że stosunkowo niewielka zmiana cen może prowadzić do proporcjonalnie większej

zmiany wartości inwestycji, co może działać na korzyść lub niekorzyść Klienta. Transakcje z użyciem

kontraktów CFD niosą za sobą warunkowe zobowiązanie, a Klient powinien być świadomy skutków tego, a

zwłaszcza wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego

(c) Obrót kontraktami CFD oznacza spekulację na cenach instrumentów bazowych (np. walut, metali czy

towarów). Obrót taki nie odbywa się na Rynku Regulowanym ale pozagiełdowym ( Over-the-counter - OTC).

(d) Klient wybrał określony typ usługi i instrumentu finansowego, biorąc pod uwagę całą swoją sytuację
finansową oceniając ją jako umożliwiającą korzystanie z takich usług.

(e) Klient rozumie i akceptuje fakt, że obrót w elektronicznym Systemie Transakcyjnym Online niesie za sobą
ryzyko.

(f) Klient potwierdza, że przeczytał dokument “Powiadomienie o Ryzyku i Ostrzeżenie,” znajdujący się na

Witrynie Internetowej Firmy.

39. KONFLIKT INTERESÓW

39.1.

Jeśli firma zapłaci lub otrzyma jakiekolwiek opłaty lub zachęty inne od opisanych w Punkcie 35 niniejszej Umowy z

Klientem, powinna powiadomić Klienta zgodnie z Obowiązującymi Przepisami.

39.2.

Pomimo zachęt, które Firma może płacić lub otrzymywać od stron trzecich, aby uniknąć ewentualnych konfliktów

interesów, obowiązuje nas dokument "Podsumowanie Polityki Konfliktu Interesów" – wszyscy nasi pracownicy zostali

przetrenowani w tym obszarze i podpisali deklarację, że rozumieją i akceptują te zasady.
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40. ZGODY KLIENTA

40.1.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie ma prawa ani obowiązku dostarczenia Aktywa Bazowego powiązanego

z Instrumentem Finansowym a Klient nie stanie się jego właścicielem i nie nabędzie do niego innych praw.

40.2.

Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że od środków przechowywanych przez nas na jego Rachunku nie przysługują
mu żadne odsetki.

40.3.

Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że obrót kontraktami CFD nie odbywa się na regulowanym rynku.

40.4.

Klient oświadcza, że dokładnie zapoznał się z pełnym tekstem niniejszej Umowy z Klientem dotyczącej Obrotu CFD, a

także z Opłatami, Kosztami i Specyfikacją Kontraktów (które tworzą Umowę między stronami) i je akceptuje

całkowicie i bez zastrzeżeń.

40.5.

Klient oświadcza, że dokładnie zapoznał się z następującymi informacjami stanowiącymi nieodłączną część
niniejszej Umowy, zamieszczonymi w naszej Witrynie Internetowej i je akceptuje:

(a) “Podsumowanie Polityki Konfliktu Interesów”

(b) “Podsumowanie Polityki Najlepszego Interesu i Realizacji Zleceń”

(c) “Powiadomienie o Ryzyku i Ostrzeżenie”

(d) “Polityka Klasyfikacji Klientów”

(e) “Fundusz Kompensacyjny Inwestorów”

(f) “Procedura Skarg Klientów”

(g) “Polityka Prywatności i dotyczące Plików Cookies”.

40.6.

W sposób wyraźny akceptujesz niniejszym postanowienia Umowy i nasze różne Polityki (dokumenty opisane w

Punkcie 40.5) oraz wszelkie zmiany w ich treści publikowane za pośrednictwem Witryny Internetowej. Potwierdzasz,

że masz stały dostęp do internetu i możesz odwołać się do tych przepisów oraz ich aktualizacji w każdym momencie.

Jeśli chcesz, możesz poprosić o przesłanie tych dokumentów pocztą, emailem lub faksem.

40.7.

Wyrażasz zgodę na dostarczanie Ci Potwierdzeń Transakcji i Raportów za pośrednictwem naszego Systemu

Transakcyjnego Online. Jeśli chcesz, możesz poprosić o przesłanie tych informacji pocztą, emailem lub faksem.
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41. PRZEPISY KOŃCOWE

41.1.

Niniejsza Umowa zastępuje inne umowy, ustalenia, a także wyrażone lub domniemane oświadczenia złożone przez

Firmę.

41.2.

Umowa jest wiążąca i będzie obowiązywać w stosunku do podpisujących ją stron,a także ich następców i

cesjonariuszy.

Data: Imię: Podpis:
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