
 
 

 
 

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 ◦ Faks: +357 22 025 222 ◦ E-mail: info@libertex.com ◦ Witryna internetowa: libertex.com 
1 

 

 

 

INFORMACJE O RYZYKU I 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 

KONTRAKTÓW CFD  

Indication Investments Limited 
Numer Licencji CYSEC 164/12 

Wersja 2.0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

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 ◦ Faks: +357 22 025 222 ◦ E-mail: info@libertex.com ◦ Witryna internetowa: libertex.com 
2 

 

 

1. Wprowadzenie 

1.1. Niniejsze informacje o ryzyku i ostrzeżenia są przekazywane Tobie (naszemu Klientowi i potencjalnemu 
Klientowi) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług inwestycyjnych, wykonywaniu działalności inwestycyjnej, 
funkcjonowaniu rynków regulowanych i innych powiązanych sprawach 87(Ι)/2017 z późniejszymi zmianami 
(„Ustawa”), która ma zastosowanie do Indication Investments Ltd („Firma”). 

1.2. Wszyscy Klienci i potencjalni Klienci powinni uważnie przeczytać następujące informacje o ryzyku i ostrzeżenia 
zawarte w tym dokumencie przed złożeniem wniosku do Firmy o otwarcie rachunku handlowego, a przed 
rozpoczęciem handlu z Firmą. Należy jednak zauważyć, że ten dokument nie może ujawniać i nie ujawnia ani nie 
wyjaśnia wszystkich zagrożeń i innych istotnych aspektów związanych z handlem Instrumentami Finansowymi. 
Niniejsze informacje opracowano w celu ogólnego wyjaśnienia w sposób uczciwy i niewprowadzający w błąd 
natury ryzyka związanego z handlem Instrumentami Finansowymi. 

1.3. Firma wykonuje zlecenia Klienta w odniesieniu do następujących Instrumentów Finansowych: 

● Kontrakty finansowe na różnice kursowe („CFD”) na akcje, towary, indeksy, pary walutowe (forex) i metale. 
Kontrakty CFD mogą być również określane w niniejszych Informacjach jako „Instrumenty Finansowe”. 

2. Opłaty i podatki 

2.1. Świadczenie usług przez Firmę Klientowi podlega opłatom, dostępnym na stronie internetowej Firmy pod 
adresem https://libertex.com/. Przed rozpoczęciem handlu Klient powinien uzyskać szczegółowe informacje o 
wszystkich opłatach, prowizjach i obciążeniach, które będzie ponosić. Odpowiedzialność za sprawdzenie 
wszelkich zmian w opłatach spoczywa na Kliencie. 

2.2. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone w wartościach pieniężnych (tylko na przykład jako procent wartości 
kontraktu), Klient powinien upewnić się, że rozumie, ile takie opłaty mogą wynosić. 

2.3. Firma może w każdej chwili zmienić swoje opłaty, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem znajdującymi 
się w jej witrynie internetowej. 

2.4. Istnieje ryzyko, że transakcje Klienta dotyczące dowolnego Instrumentu Finansowego mogą podlegać lub zacząć 
podlegać opodatkowaniu i/lub innym opłatom, na przykład z powodu zmian w ustawodawstwie lub sytuacji 
osobistej Klienta. Firma nie gwarantuje, że nie będzie należny żaden podatek ani żadna inna opłata skarbowa. 
Firma nie oferuje porad podatkowych i zaleca, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości Klient zwrócił się o poradę 
do właściwego specjalisty podatkowego. 

2.5. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie podatki i/lub inne opłaty, które mogą zostać naliczone w związku z jego 
transakcjami. 

2.6. Podatki mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

2.7. Jeżeli wymaga tego prawo właściwe, Spółka odlicza u źródła odpowiednie kwoty od wszelkich płatności 
należnych Klientowi, których odliczenie jest wymagane przez organy podatkowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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2.8. Możliwe jest, że powstaną inne koszty, w tym podatki, związane z Transakcjami przeprowadzanymi na 
Platformach Transakcyjnych, za które Klient jest odpowiedzialny, a które nie są opłacane przez nas ani nakładane 
przez Firmę. Mimo że to Klient bez odstępstw ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za rozliczenie 
należnego podatku, Klient zgadza się, że Firma może potrącić podatek, jeśli będzie to wymagane przez 
obowiązujące prawo w odniesieniu do jego aktywności handlowej na Platformach Transakcyjnych. Klient jest 
świadomy, że w odniesieniu do takich odliczeń podatkowych Firma ma prawo do potrąceń z wszelkich kwot na 
rachunku handlowym Klienta. 

2.9. Ceny Firmy w odniesieniu do handlu kontraktami CFD są ustalane/notowane zgodnie z najlepszym interesem 
Firmy i Polityką realizacji zleceń, która jest dostępna w witrynie internetowej Firmy pod adresem 
https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. Ceny Firmy mogą się 
różnić od cen podawanych gdzie indziej. Ceny wyświetlane na Platformach Transakcyjnych Firmy odzwierciedlają 
ostatnią znaną cenę dostępną w momencie poprzedzającym złożenie danego zlecenia. Rzeczywista cena 
realizacji zlecenia może się jednak różnić zgodnie z najlepszym interesem Firmy i Polityką realizacji zleceń oraz 
Umową z Klientem. W związku z tym cena, którą Klient otrzymuje podczas otwierania lub zamykania pozycji 
może nie odpowiadać bezpośrednio poziomom rynkowym w czasie rzeczywistym w momencie, w którym 
następuje sprzedaż kontraktu CFD lub nie odzwierciedlać cen innych brokerów/dostawców. 

3. Ryzyko związane ze stronami trzecimi 

3.1. Przyjmuje się, że Firma niezwłocznie umieści wszelkie środki pieniężne Klientów, które otrzyma, na jednym lub 
kilku wydzielonych rachunkach (określanych jako „rachunki klienta”) w wiarygodnych instytucjach finansowych 
(na Cyprze lub poza Cyprem lub EOG), takich jak instytucja kredytowa lub bank w państwie trzecim. Mimo że 
Firma będzie kierować się należytą fachowością, dbałością i starannością przy wyborze instytucji finansowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjmuje się, że niektóre okoliczności pozostają poza kontrolą Firmy, w 
związku z czym Firma nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające z tego tytułu straty 
poniesione przez Klienta w wyniku niewypłacalności, upadłości lub innego podobnego postępowania instytucji 
finansowej, w której przechowywane będą środki pieniężne Klienta. 

3.2. Instytucje finansowe (patrz pkt 3.1), w których przechowywane będą środki pieniężne Klienta, mogą znajdować 
się na Cyprze, w EOG lub poza tymi terytoriami. Przyjmuje się, że system prawny i regulacyjny mający 
zastosowanie do każdej takiej instytucji finansowej poza Cyprem lub EOG będzie różny do obowiązującego na 
Cyprze. W związku z powyższym, w przypadku niewypłacalności lub innego równoważnego przypadku upadłości 
lub postępowania tej osoby, środki pieniężne Klienta mogą być traktowane inaczej niż w przypadku, gdyby środki 
te były przechowywane na rachunku odrębnym na Cyprze. 

3.3. Instytucje finansowe, którym Firma przekaże pieniądze Klienta (zgodnie z punktem 3.1), mogą przechowywać te 
kwoty na rachunku zbiorczym. W związku z tym, w przypadku niewypłacalności lub innego podobnego 
postępowania tej instytucji finansowej, Firma może w imieniu Klienta mieć jedynie niezabezpieczone roszczenie 
wobec instytucji finansowej i to Klient będzie narażony na ryzyko, że środki otrzymane przez Firmę od instytucji 
finansowej są niewystarczające do zaspokojenia jego roszczeń. 

3.4. Przyjmuje się, że Firma realizuje zlecenia Klientów jako zleceniodawca wobec zleceniodawcy, tzn. Firma jest 
jedynym miejscem realizacji zlecenia Klienta. W niektórych przypadkach Firma może zadecydować według 
własnego uznania, aby złożyć zlecenie do wykonania do zewnętrznego miejsca realizacji, tzn. Firma nie jest 
miejscem realizacji zleceń Klienta. Firma przekazuje zlecenia Klienta lub organizuje ich realizację za 
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pośrednictwem stron trzecich w ramach tzw. procesu STP (Straight Through Process, przetwarzanie 
bezpośrednie) i jest to wyjaśnione w „Podsumowaniu najlepszego interesu i zasad realizacji zleceń”, które można 
znaleźć na stronie https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-and-order-execution-policy.pdf. W 
przypadku braku płynności dostawcy płynności po udanym zleceniu Klienta Firma nie będzie w stanie rozliczyć 
transakcji z Klientem (tj. zapłacić Klientowi różnicę z jego udanej transakcji). 

4. Niewypłacalność 

4.1. Niewypłacalność Firmy może prowadzić do likwidacji lub zamknięcia pozycji bez zgody Klienta. 

5. Fundusz Rekompensat dla Inwestorów 

5.1. Firma uczestniczy w Funduszu Rekompensacyjnym dla Inwestorów dla Klientów firm inwestycyjnych 
regulowanych w Republice Cypryjskiej. Roszczenia Klientów objętych zabezpieczeniem przed Firmą mogą zostać 
zrekompensowane przez fundusz rekompensat dla inwestorów, jeżeli Firma ze względu na jej sytuację finansową 
nie jest w stanie tego zrobić. Rekompensata nie może przekraczać dwudziestu tysięcy euro (20 000 EUR) na 
każdego uprawnionego Klienta . Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie „Fundusz Rekompensat dla 
Inwestorów (ICF)” w naszej witrynie internetowej https://libertex.com/docs/en/investor-compensation-
fund.pdf. 

6. Ryzyko techniczne 

6.1. To Klient, a nie Firma, ponosi odpowiedzialność za ryzyko strat finansowych spowodowanych niepowodzeniem, 
nieprawidłowym działaniem, zakłóceniami, odłączeniem lub nieprawidłowym działaniem systemów 
informatycznych, komunikacyjnych, elektrycznych, elektronicznych lub będaych skutkiem innych sytuacji, które 
nie są wynikiem rażącego niedbalstwa lub umyślnego niewykonania zobowiązań przez Firme. 

6.2. Jeżeli Klient zawiera transakcje w systemie elektronicznym, będzie narażony na ryzyko związane z tym 
systemem, w tym na awarię sprzętu, oprogramowania, serwerów, linii komunikacyjnych i awarię Internetu. 
Wynikiem takiej awarii może być to, że zlecenie Klienta nie zostanie zrealizowane zgodnie z jego instrukcjami 
lub nie zostanie zrealizowane w ogóle. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku takiej awarii, 
która nie jest spowodowana rażącym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem Firmy. Firma dokłada wszelkich 
starań w celu zapewnienia Klientowi bezpiecznego i płynnego korzystania z Internetu. Klient uznaje jednak 
ryzyko, że osoby trzecie (hakerzy) mogą zainicjować skoordynowany atak na systemy Firmy, czego następstwem 
mogą być zakłócenia usług i w konsekwencji straty Klienta. Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności 
wynikającej z takich ataków w zakresie, w którym podjęło wszelkie zasadne środki i należyte starania mające na 
celu powstrzymanie takich złośliwych działań. 

6.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są 
chronione przed nieautoryzowanym dostępem. 

6.4. W okresach nadmiernego przepływu transakcji Klient może mieć pewne trudności z połączeniem się przez 
telefon lub platformy/systemy Firmy; zwłaszcza na rynku szybko zmieniającym się (na przykład w przypadku 
ujawnienia kluczowych wskaźników makroekonomicznych). 

6.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że w Internecie mogą wystąpić zdarzenia, które mogą wpłynąć na jego dostęp 
do witryny internetowej Firmy i/lub Platform Transakcyjnych / systemów Firmy, w tym m.in. przerwy działania 
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lub przerwy w transmisji, awarie oprogramowania i sprzętu, odłączenie od Internetu, awarie publicznej sieci 
elektrycznej lub ataki hakerów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikające z 
takich zdarzeń, które są poza jej kontrolą, ani za żadne inne straty, koszty, zobowiązania lub wydatki (w tym, bez 
ograniczeń, utratę zysku), które mogą wynikać z niemożności dostępu Klienta do witryny internetowej Firmy 
i/lub systemów transakcyjnych lub opóźnienia lub niepowodzenia w wysyłaniu zamówień lub transakcji, 
wynikłego z powodu innego niż rażące zaniedbanie lub umyślne zaniechanie Firmy. 

6.6. W związku z korzystaniem ze sprzętu komputerowego oraz sieci transmisji danych i komunikacji głosowej, to 
Klient a nie Spółka ponosi (między innymi) ryzyko wynikające z następujących sytuacji: 

(a) Zasilanie urządzeń po stronie Klienta lub dostawcy lub operatora łączności (w tym łączności głosowej) 
obsługującego klienta 

(b) Fizyczne uszkodzenie (lub zniszczenie) kanałów komunikacyjnych łączących Klienta z operatorem 
komunikacyjnym, dostawcą oraz serwerem transakcyjnym lub informacyjnym Klienta 

(c) Przerwa w komunikacji (niedopuszczalnie niska jakość) za pośrednictwem kanałów wykorzystywanych przez 
Klienta albo Firmę lub kanałów wykorzystywanych przez dostawcę lub operatora usług komunikacji (w tym 
komunikacji głosowej) wykorzystywanych przez Klienta lub Firmę 

(d) Nieprawidłowe lub niezgodne z wymaganiami ustawienia platformy Klienta 
(e) Nieterminowa aktualizacja platformy Klienta 
(f) W przypadku przeprowadzania transakcji za pośrednictwem telefonicznej (stacjonarnej lub komórkowej) 

komunikacji głosowej Klient ponosi ryzyko związane z wybieraniem numeru podczas próby połączenia się z 
pracownikiem działu obsługi brokerskiej Firmy z powodu problemów z jakością komunikacji i obciążenia 
kanału komunikacyjnego 

(g) Korzystanie z kanałów komunikacji, sprzętu i oprogramowania generuje ryzyko nieotrzymania przez Klienta 
wiadomości (w tym SMS) od Firmy 

(h) Handel przez telefon może być utrudniony z powodu przeciążenia łącza 
(i) Nieprawidłowe działanie lub brak możliwości działania platform, co obejmuje również platformę Klienta. 

6.7. Klient może ponieść straty finansowe spowodowane urzeczywistnieniem się powyższych zagrożeń. Firma nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku urzeczywistnienia się takiego ryzyka, a Klient będzie 
odpowiedzialny za wszelkie związane z tym straty, jakie może ponieść, w zakresie, w jakim nie wynikają one z 
rażącego zaniedbania lub umyślnego zaniedbania Firmy.00 

7. Platforma transakcyjna 

7.1. Klient jest ostrzeżony, że handlując na platformach elektronicznych przyjmuje na siebie ryzyko straty finansowej, 
która może być konsekwencją między innymi następujących sytuacji: 

a) Awaria urządzeń Klienta, oprogramowania i/lub słaba jakość połączenia. 
b) Awaria sprzętu lub oprogramowania Firmy lub Klienta, nieprawidłowe działanie lub niewłaściwe 

wykorzystanie. 
c) Niewłaściwa praca sprzętu Klienta. 
d) Nieprawidłowe ustawienie terminalu Klienta. 
e) Opóźnione aktualizacje terminalu Klienta. 
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7.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że w kolejce może znajdować się jednocześnie tylko jedna dyspozycja. Po 
wysłaniu dyspozycji przez Klienta wszelkie dalsze dyspozycje wysłane przez Klienta są ignorowane i do czasu 
wykonania pierwszej dyspozycji wyświetlany jest komunikat „zlecenia są zablokowane”. 

7.3. Przyjmuje się, że połączenie pomiędzy platformą Klienta a serwerem Firmy może w pewnym momencie zostać 
przerwane, a niektóre kwotowania mogą nie dotrzeć do platformy Klienta. 

7.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamknięcie okna składania/usuwania zleceń lub otwierania/zamykania 
pozycji nie powoduje anulowania dyspozycji przesłanej na serwer. 

7.5. Zlecenia z kolejki mogą być realizowane po jednym naraz. Nie można zrealizować jednocześnie wielu zleceń z 
tego samego rachunku Klienta. 

7.6. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamknięcie przez niego zlecenia nie powoduje jego anulowania. 

7.7. Jeżeli Klient nie otrzymał wyniku realizacji wcześniej wysłanego zlecenia, a zdecyduje się na powtórzenie 
zlecenia, przyjmuje na siebie ryzyko zawarcia dwóch transakcji zamiast jednej. 

7.8. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli zlecenie oczekujące zostało już zrealizowane, ale Klient wysyła instrukcję 
modyfikacji jego poziomu, jedyną dyspozycją, która zostanie wykonana, będzie dyspozycja modyfikacji 
poziomów Stop Loss i/lub Take Profit pozycji otwartej w momencie uruchomienia zlecenia oczekującego. 

8. Komunikacja między Klientem a Firmą 

8.1. Klient akceptuje ryzyko wszelkich strat finansowych spowodowanych faktem, że zawiadomienie od Firmy 
otrzymał z opóźnieniem lub w ogóle go nie otrzymał. 

8.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są 
chronione przed nieautoryzowanym dostępem. 

8.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nieupoważnione osoby trzecie uzyskają dostęp do informacji, w tym 
adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej i danych osobowych, danych dostępowych, gdy powyższe 
są przekazywane pomiędzy Firmą a Klientem lub podczas korzystania z Internetu lub z innych urządzeń 
komunikacji sieciowej, telefonu lub innych środków elektronicznych. 

9. Siła wyższa 

9.1. W przypadku zdarzenia siły wyższej Firma może nie być w stanie zorganizować realizacji zleceń Klienta lub 
wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy z Klientem znajdującej się pod adresem 
https://libertex.com/docs/en/cfds-trading-client-agreement.pdf. W rezultacie Klient może ponieść straty 
finansowe. 

9.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niepowodzenia, przerwania 
lub opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w przypadku gdy takie 
niepowodzenie, przerwa lub opóźnienie jest spowodowane zdarzeniem siły wyższej. 

10. Nietypowe warunki rynkowe 

10.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nietypowych warunków rynkowych okres realizacji zleceń może 
ulec wydłużeniu lub realizacja zleceń po zadeklarowanych cenach może nie zostać zrealizowana w ogóle. 
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10.2. Do nietypowych warunków rynkowych zalicza się między innymi okresy gwałtownych wahań cen, wzrostów lub 
spadków cen w ciągu jednej sesji giełdowej do tego stopnia, że zgodnie z zasadami danej giełdy obrót zostaje 
zawieszony lub ograniczony, lub występuje brak płynności, co może wystąpić na początku sesji giełdowej. 

11. Waluty (FX) 

11.1. Gdy instrument finansowy jest przedmiotem obrotu w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Klienta, 
wszelkie zmiany kursów wymiany mogą mieć negatywny wpływ na jego wartość, cenę i wyniki, a także mogą 
prowadzić do strat po stronie Klienta. 

12. Konflikty interesów 

12.1. Gdy Firma prowadzi transakcje z Klientem, Firma, jej wspólnik, odpowiednia osoba lub inna osoba związana z 
Firmą może mieć interes, związek lub porozumienie, które jest istotne w odniesieniu do danej transakcji/zlecenia 
lub jest sprzeczne z interesem Klienta. 

12.2. Poniżej wymieniono najważniejsze okoliczności, które stanowią lub mogą stanowić konflikt interesów niosący ze 
sobą istotne ryzyko naruszenia interesów jednego lub większej liczby Klientów w wyniku świadczenia usług 
inwestycyjnych: 

a) Firma może realizować zlecenia Klienta za pośrednictwem podmiotów należących do grupy kapitałowej 
Firmy, w przypadku gdy przychody tych podmiotów są w dużej mierze generowane ze strat handlowych 
Klienta; 

b) Firma może otrzymywać lub wypłacać stronom trzecim zachęty w związku z poleceniem nowych Klientów 
lub transakcji Klientów; 

12.3. Więcej informacji na temat konfliktów interesów oraz procedur i mechanizmów kontrolnych stosowanych przez 
Firmę w celu zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów można znaleźć w Podsumowaniu  polityki 
konfliktów interesów Firmy, znajdującym się w witrynie internetowej Firmy pod adresem 
https://libertex.com/docs/en/summary-of-conflicts-of-interest-policy.pdf. 

13. Odpowiedniość 

13.1. Firma wymaga, aby Klient przeszedł test odpowiedniości podczas procesu wnioskowania i na podstawie 
dostarczonych informacji ostrzega Klienta, jeśli handel kontraktami CFD nie jest dla niego odpowiedni. Każda 
decyzja o otwarciu lub nie rachunku handlowego i/lub o tym, czy Klient rozumie ryzyko, leży w gestii Klienta. 

14. INFORMACJE O RYZYKU ZWIĄZANYM ZE ZŁOŻONYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI POZA 
RYNKIEM REGULOWANYM (OTC) 

14.1. Handel kontraktami CFD może narazić kapitał Klienta na ryzyko, ponieważ kontrakty CFD są sklasyfikowane jako 
złożone instrumenty finansowe wysokiego ryzyka, a Klient może stracić zainwestowaną kwotę. Handel 
kontraktami CFD może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów (patrz sekcja 13). 

Decyzje inwestycyjne podejmowane przez Klientów podlegają różnym rodzajom ryzyka rynkowego, 
walutowego, ekonomicznego, politycznego, biznesowego itp. i niekoniecznie będą zyskowne. 
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Klient przyjmuje do wiadomości i, bez żadnych zastrzeżeń, akceptuje fakt, że niezależnie od jakichkolwiek 
ogólnych informacji, które mogły zostać podane przez Firmę, wartość jakiejkolwiek inwestycji w instrumenty 
finansowe może ulegać wahaniom w górę lub w dół. Klient przyjmuje do wiadomości i, bez żadnych zastrzeżeń, 
akceptuje istnienie znacznego ryzyka poniesienia strat i szkód w wyniku kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek 
instrumentu finansowego i potwierdza swoją gotowość do podjęcia takiego ryzyka. 

Poniżej przedstawiono zarys głównych rodzajów ryzyka i innych istotnych aspektów handlu kontraktami CFD: 

Handel kontraktami CFD jest BARDZO SPEKULACYJNY I RYZYKOWNY, i nie jest odpowiednidla wszystkich, a 
tylko dla tych inwestorów, którzy: 

a) Rozumieją i są gotowi przyjąć na siebie ryzyko ekonomiczne, prawne i inne. 
b) Biorąc pod uwagę ich osobistą sytuację finansową, zasoby finansowe, styl życia i zobowiązania, są w stanie 

finansowo znieść stratę całej swojej inwestycji. 
c) Mają wiedzę umożliwiającą zrozumienie transakcji na kontraktach CFD oraz aktywów i rynków bazowych. 

14.2. Firma nie będzie udzielać Klientowi żadnych porad związanych z kontraktami CFD, aktywami bazowymi i rynkami 
ani rekomendacji inwestycyjnych, także w sytuacjach, gdy Klient poprosi o taką poradę i/lub rekomendację. 
Firma może jednak dostarczyć Klientowi informacje i narzędzia stworzone przez strony trzecie na zasadzie „w 
stanie, w jakim są” (tzn. Firma nie zatwierdza wspomnianych informacji i/lub narzędzi, nie popiera ich ani nie ma 
na nie wpływu), które mogą wskazywać na trendy handlowe lub możliwości handlowe. Klient akceptuje i 
rozumie, że podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o informacje i/lub narzędzia dostarczone przez strony 
trzecie może skutkować stratami i/lub ogólnym spadkiem wartości aktywów Klienta. Firma nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne straty wynikające z działań podjętych przez Klienta na podstawie informacji i/lub 
narzędzi stworzonych przez strony trzecie. 

14.3. CFD to pochodne instrumenty finansowe, które czerpią swoją wartość z cen aktywów/rynków bazowych, do 
których się odnoszą (takich jak waluty, indeksy akcji, akcje, metale, kontrakty terminowe na indeksy, kontrakty 
forward itd.). Dlatego ważne jest, aby Klient rozumiał ryzyko związane z handlem danym aktywem/na danym 
rynku bazowym, ponieważ wahania cen tego aktywa/rynku będą miały wpływ na rentowność jego transakcji. 
Więcej informacji na temat polityki cenowej Firmy można znaleźć w dokumencie Polityka najlepszego interesu 
Firmy i realizacji zleceń, który można znaleźć na stronie https://libertex.com/docs/en/summary-best-interest-
and-order-execution-policy.pdf. 

14.4. Informacje na temat poprzednich wyników kontraktów CFD, aktywów bazowych i rynków bazowych nie 
gwarantują bieżących i/lub przyszłych wyników. Wykorzystanie danych historycznych nie stanowi wiążącej ani 
bezpiecznej prognozy co do odpowiednich przyszłych wyników kontraktów CFD, do których odnoszą się te 
informacje. 

14.5. Zmienność: cena niektórych instrumentów finansowych porusza się w szerokich przedziałach śróddziennych i 
podlega znacznej zmienności. Dlatego Klient musi wziąć pod uwagę, że ryzyko poniesienia strat jest wysokie. 
Cena instrumentu finansowego jest pochodną ceny aktywa bazowego, do którego odnoszą się instrumenty 
finansowe. Instrumenty finansowe i związane z nimi rynki bazowe mogą charakteryzować się dużą zmiennością. 
Ceny instrumentów finansowych oraz aktywów bazowych mogą ulegać gwałtownym wahaniom w szerokim 
zakresie i mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany warunków, które nie mogą być 
kontrolowane przez Klienta ani Firmę. W pewnych warunkach rynkowych realizacja zlecenia Klienta po 
zadeklarowanej cenie może okazać się niemożliwa, co może prowadzić do strat. Na ceny instrumentów 
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finansowych oraz aktywów bazowych będą miały wpływ, między innymi, zmieniające się relacje podaży i popytu, 
programy i polityki rządowe, rolne, komercyjne i handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i 
gospodarcze oraz dominująca charakterystyka psychologiczna danego rynku. 

14.6. Płynność: ryzyko dotyczące płynności odnosi się do zdolności do łatwego spieniężenia aktywów bez znacznego 
obniżenia ich ceny. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że instrumenty bazowe niektórych 
produktów pochodnych oferowanych przez Firmę mogą być z natury niepłynne lub mogą być narażone na stałe 
ograniczenia płynności wynikające z niekorzystnych warunków rynkowych. Niepłynne aktywa bazowe mogą 
charakteryzować się wysokim poziomem zmienności cen, a w konsekwencji wyższym stopniem ryzyka. Prowadzi 
to zazwyczaj do powstawania większych odstępów między cenami ASK i BID dla danego instrumentu bazowego 
niż w warunkach płynnego rynku. Te duże odstępy mogą znaleźć odzwierciedlenie w cenach produktów 
pochodnych oferowanych przez Firmę. 

14.7. Transakcje pozagiełdowe obejmujące pochodne instrumenty finansowe: kontrakty CFD oferowane przez Firmę 
są transakcjami pozagiełdowymi (nieregulowanymi). Warunki handlowe są ustalane przez nas (zgodnie z 
warunkami handlowymi otrzymanymi od naszych dostawców płynności), z zastrzeżeniem wszelkich naszych 
zobowiązań do zapewnienia najlepszej realizacji, działania rozsądnego i zgodnego z naszą Umową z Klientem 
oraz z naszym najlepszym interesem i polityką realizacji zleceń. Każda transakcja na kontrakt CFD, którą Klient 
otwiera poprzez nasze platformy transakcyjne skutkuje wprowadzeniem zlecenia do Firmy; takie zlecenia mogą 
być zamknięte tylko w Firmie i nie mogą być przekazywane żadnej innej osobie. 

Chociaż niektóre rynki pozagiełdowe charakteryzują się wysoką płynnością, transakcje na pozagiełdowych lub 
niezbywalnych instrumentach pochodnych mogą wiązać się z większym ryzykiem niż inwestowanie w 
instrumenty pochodne na giełdzie, ponieważ nie istnieje rynek giełdowy, na którym można zamknąć otwartą 
pozycję. Zlikwidowanie istniejącej pozycji, oszacowanie wartości pozycji wynikającej z transakcji pozagiełdowej 
lub oszacowanie ekspozycji na ryzyko może okazać się niemożliwe. Ceny nie muszą być kwotowane, a nawet jeśli 
są kwotowane, to są ustalane przez dealerów tych instrumentów, w związku z czym ustalenie godziwej ceny 
może być trudne. 

Firma korzysta z internetowych systemów transakcyjnych w celu zawierania transakcji na kontrakty CFD, który 
nie są objęte definicją rynku regulowanego ani wielostronnej platformy transakcyjnej i jako takie nie podlegają 
takiej samej ochronie. 

14.8. Brak ochrony izby rozliczeniowej: transakcje obejmujące instrumenty finansowe oferowane przez Firmę nie 
podlegają obecnie wymogom/przepisom giełdy ani izby rozliczeniowej. 

14.9. Brak dostawy: przyjmuje się, że Klient nie ma żadnych praw ani obowiązków w odniesieniu do 
aktywów/instrumentów bazowych związanych z kontraktami CFD, którymi handluje. Nie ma dostawy aktywów 
bazowych, a wszystkie kontrakty CFD są rozliczane w gotówce. 

14.10. Zawieszenie transakcji: w pewnych warunkach handlowych upłynnienie pozycji może być trudne lub niemożliwe. 
Może do tego dojść na przykład w okresach gwałtownych zmian cen, gdy cena wzrasta lub spada w ciągu jednej 
sesji handlowej do takiego stopnia, że zgodnie z zasadami danej giełdy obrót zostaje zawieszony lub ograniczony. 
Złożenie zlecenia Stop Loss niekoniecznie ograniczy straty Klienta do zamierzonych kwot, ponieważ warunki 
rynkowe mogą uniemożliwić realizację takiego zlecenia po określonej cenie. Ponadto, w pewnych warunkach 
rynkowych, cena wykonania zlecenia Stop Loss może być gorsza niż przewidziana cena, a zrealizowane straty 
mogą być większe niż oczekiwano. 
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14.11. Poślizg: poślizg to różnica między oczekiwaną ceną transakcji w kontrakcie CFD a ceną, po której transakcja jest 
faktycznie realizowana. Poślizg często występuje w okresach podwyższonej zmienności (na przykład z powodu 
wydarzeń informacyjnych), uniemożliwiając realizację zlecenia po określonej cenie, a także w przypadku 
realizacji dużych zleceń, kiedy zainteresowanie na żądanym poziomie cenowym może być niewystarczające do 
utrzymania oczekiwanej ceny transakcji. 

14.12. Mnożnik: aby móc złożyć zlecenie na kontrakt CFD, Klient jest zobowiązany utrzymywać depozyt 
zabezpieczający. Depozyt zabezpieczający stanowi zazwyczaj stosunkowo niewielką część całkowitej wartości 
kontraktu. Oznacza to, że Klient będzie dokonywał transakcji z wykorzystaniem „dźwigni” („funkcji mnożnika”). 
Oznacza to, że stosunkowo niewielki ruch na rynku może spowodować proporcjonalnie dużo większy ruch 
wartości pozycji Klienta, a to może działać zarówno na niekorzyść, jak i na korzyść Klienta. 

Przez cały czas, w którym Klient otwiera transakcje, musi utrzymywać wystarczający kapitał własny i brać pod 
uwagę wszystkie bieżące zyski i straty, aby spełnić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. Jeśli rynek 
porusza się w kierunku przeciwnym do pozycji Klienta i/lub wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego 
są zwiększone, może to spowodować zamknięcie pozycji Klienta przez Firmę w jego imieniu, a on sam będzie 
odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego straty lub deficyty. 

Ważne jest, aby Klient dokładnie monitorował swoje pozycje, ponieważ efekt dźwigni finansowej („funkcji 
mnożnika”) przyspiesza wystąpienie zysków lub strat. Obowiązkiem Klienta jest monitorowanie swoich 
transakcji, a Klient powinien zawsze być w stanie to zrobić, gdy ma otwarte transakcje. 

14.13. Depozyt zabezpieczający: Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niezależnie od jakichkolwiek informacji, 
które mogą być oferowane przez Firmę, wartość kontraktów CFD może się zmieniać w dół lub w górę, a nawet 
jest prawdopodobne, że inwestycja może stać się bezwartościowa. Wynika to z systemu zabezpieczeń 
stosowanego w takich transakcjach, który generalnie wymaga stosunkowo niewielkiego depozytu lub 
zabezpieczenia w odniesieniu do całkowitej wartości kontraktu, tak więc stosunkowo niewielki ruch ceny na 
rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie dramatyczny wpływ na transakcję Klienta. Jeśli ruch na rynku 
bazowym jest korzystny dla Klienta, może on osiągnąć dobry zysk, ale równie niewielki niekorzystny ruch na 
rynku może nie tylko szybko spowodować utratę całego depozytu Klienta, ale także narazić go na dużą 
dodatkową stratę. 

Firma może zmienić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego zgodnie z postanowieniami Umowy z 
Klientem, która znajduje się w witrynie internetowej Firmy pod adresem https://libertex.com/docs/en/cfds-
trading-client-agreement.pdf. 

14.14. Zlecenia lub strategie ograniczające ryzyko: Firma udostępnia pewne zlecenia (np. zlecenia „Stop Loss” tam, 
gdzie jest to dozwolone przez lokalne prawo, lub zlecenia „Stop Limit”), które mają na celu ograniczenie strat do 
określonych kwot. Takie zlecenia mogą nie być wystarczające, jeśli warunki rynkowe uniemożliwiają ich 
realizację, np. z powodu braku płynności na rynku. Staramy się realizować takie zlecenia uczciwie i szybko, ale 
czas potrzebny na realizację zlecenia oraz poziom, na jakim zlecenie zostanie zrealizowane, zależą od rynku 
bazowego. Na szybko zmieniających się rynkach cena na poziomie zlecenia może nie być dostępna lub rynek 
może szybko i znacząco oddalić się od poziomu stopu, zanim zrealizujemy zlecenie. 

Strategie wykorzystujące kombinacje pozycji, takie jak pozycje typu „spread” i „straddle”, mogą być równie 
ryzykowne jak zajmowanie prostych pozycji „długich” lub „krótkich”. Dlatego też zlecenia Stop Limit i Stop Loss 
nie mogą zagwarantować ograniczenia straty. 
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14.15. Wartości swapów: jeśli klient utrzymuje jakiekolwiek pozycje przez noc, zastosowana zostanie odpowiednia 
opłata swap. Wartości swapów są jasno określone w witrynie internetowej Firmy pod adresem 
https://libertex.com/specification/ i zostają zaakceptowane przez Klienta podczas procesu rejestracji rachunku, 
tak jak są one opisane w umowie Firmy. 

Stawka swapu jest zależna głównie od poziomu stóp procentowych, jak również od opłaty Firmy za utrzymanie 
otwartej pozycji przez noc. Firma ma prawo do zmiany poziomu stawki swapu dla każdego kontraktu CFD w 
dowolnym momencie, a Klient przyjmuje do wiadomości, że zostanie o tym poinformowany w witrynie 
internetowej Firmy. Klient dalej przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za przeglądanie specyfikacji 
kontraktów CFD w witrynach internetowych Firmy w celu uzyskania aktualnych informacji o poziomie wartości 
swapu przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia w Firmie. 

15. Porady i zalecenia 

15.1. Podczas składania zleceń w Firmie Firma nie będzie doradzać Klientowi co do zalet konkretnej transakcji ani 
udzielać mu jakiejkolwiek formy porady inwestycyjnej, a Klient przyjmuje do wiadomości, że usługi nie obejmują 
świadczenia doradztwa inwestycyjnego w zakresie kontraktów CFD ani rynków bazowych. Klient sam będzie 
zawierał transakcje i podejmował odpowiednie decyzje na podstawie własnej oceny. Prosząc Firmę o zawarcie 
jakiejkolwiek transakcji, Klient oświadcza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za dokonanie własnej, niezależnej 
oceny i zbadanie ryzyka związanego z transakcją. Klient oświadcza, że ma wystarczającą wiedzę, znajomość 
rynku, profesjonalne doradztwo i doświadczenie, aby dokonać własnej oceny zalet i ryzyka każdej transakcji. 
Firma nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności produktów będących przedmiotem obrotu w ramach 
niniejszej Umowy i nie przyjmuje na siebie żadnych obowiązków powierniczych w relacjach z Klientem. 

15.2. Firma nie jest zobowiązana do udzielania Klientowi porad prawnych, podatkowych ani innych związanych z 
jakąkolwiek transakcją. Klient powinien zasięgnąć porady niezależnego eksperta, jeśli ma jakiekolwiek 
wątpliwości co do tego, czy może ponieść jakiekolwiek zobowiązania podatkowe. Klient jest niniejszym 
ostrzeżony o tym, że przepisy podatkowe podlegają zmianom. 

15.3. Firma może, od czasu do czasu i według własnego uznania, dostarczać Klientowi (lub w biuletynach, które może 
umieszczać w swojej witrynie internetowej lub dostarczać subskrybentom za pośrednictwem witryny 
internetowej lub platform transakcyjnych lub w inny sposób) informacje, rekomendacje, wiadomości, 
komentarze rynkowe lub inne informacje, ale nie jako usługę. 

Jeżeli tak jest: 

● Firma nie ponosi odpowiedzialności za takie informacje; 

● Firma nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji co do dokładności, poprawności lub 
kompletności takich informacji ani co do konsekwencji podatkowych lub prawnych jakiejkolwiek związanej z 
nimi transakcji; 

● Informacje takie są podawane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi podejmowania własnych decyzji 
inwestycyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej ani niezamówionej promocji finansowej dla Klienta; 

● Jeśli dokument zawiera ograniczenie co do osoby lub kategorii osób, dla których dokument jest przeznaczony 
lub wśród których jest rozprowadzany, Klient zobowiązuje się nie przekazywać go żadnej takiej osobie lub 
kategorii osób; 
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● Klient przyjmuje do wiadomości, że przed wysłaniem Firma mogła sama podjąć działania w celu wykorzystania 
informacji, na których się oparła. Firma nie składa oświadczeń co do czasu otrzymania informacji przez Klienta 
i nie może zagwarantować, że otrzyma on takie informacje w tym samym czasie, co inni klienci. 

15.4. Komentarze rynkowe, wiadomości lub inne informacje dostarczone lub udostępnione przez Firmę mogą ulec 
zmianie i mogą zostać wycofane w dowolnym momencie bez powiadomienia. 

16. Brak gwarancji zysków 

16.1. Firma nie daje żadnych gwarancji zysku ani uniknięcia strat podczas handlu instrumentami finansowymi. Firma 
nie może zagwarantować przyszłych wyników na rachunku handlowym Klienta, obiecać określonego poziomu 
wyników ani obiecać, że decyzje inwestycyjne i strategie Klienta będą udane/rentowne. Klient nie otrzymał 
takich gwarancji od Firmy ani od żadnego z jej przedstawicieli. Klient jest świadomy ryzyka związanego z 
inwestowaniem w akcje i jest w stanie ponieść zarówno takie ryzyko, jak i wszelkie potencjalne straty. Klient 
uznaje i akceptuje, że poza ryzykiem wymienionym powyżej może istnieć inne, dodatkowe ryzyko. 

17. Waluty wirtualne 

17.1. Przed przystąpieniem do handlu CFD walutami wirtualnymi (Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin) klienci są ostrzegani 
przed następującym: 

● Produkty takie są złożone i obarczone wysokim ryzykiem, a co za tym idzie, wiążą się z dużym ryzykiem 
utraty całego zainwestowanego kapitału 

● Wartość walut wirtualnych może ulegać znacznym wahaniom (wysoka zmienność) i powodować znaczne 
straty w krótkim czasie 

 


