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The Company’s official language is the English language. The Polish
translation of this Policy is for informational purposes only and do not
bind the Company or have any legal effect whatsoever, the Company
having no responsibility or liability regarding the correctness of the
information therein.

Oficjalnym językiem stosowanym przez Spółkę jest język angielski.
Polskie tłumaczenie niniejszej Polityki podawane jest wyłącznie do
celów informacyjnych i z tego względu nie jest ono wiążące, ani nie
posiada żadnej mocy prawnej. Spółka nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, co do poprawności informacji w nim zawartych.

In case of any contradiction between the English and Polish version, the W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską a angielską
English version shall prevail.
wersją językową, wersja angielska ma moc nadrzędną.

1.

Introduction

Wprowadzenie

The Website of Rynki.com is owned and operated by FXNET Limited.
FXNET Limited (hereinafter referred to as ‘FxNet’, the ‘Company’, the
‘Firm’, ‘us’, ‘our’) is a Cypriot Investment Firm (CIF) which is authorized
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission
(“CySEC”), under license number 182/12, incorporated and registered
under the laws of the Republic of Cyprus (Certificate of Incorporation
No. 300624), registered office at 4 Theklas Lysioti St, Harmony House,
Office 31, 3rd floor, 3030 Limassol, Cyprus.

Strona Internetowa Rynki.com jest operowana przez i należy do FXNET
Limited. FXNET Limited (zwane dalej, jako ‘Spółka’), to Cypryjska Firma
Inwestycyjna (CIF), autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję
Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zgodnie z licencją o numerze
182/12. Spółka jest zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek oraz
Syndyka Republiki Cypru (pod numerem 300634). Zarejestrowane biuro
Spółki znajduje się pod adresem: 4 Theklas Lysioti St, Harmony House,
Office 31, 3rd floor, 3030 Limassol, Cypr.

2.

Scope

Zakres

2.1

The Risk Disclosure Notice (the ‘Notice’) is provided by the Company to
its Clients in order to help them to understand the risks that may arise
when trading Contract for Difference (CFDs. However, the Client needs
to bear in mind that the Notice does not contain all the risks and aspects
involved in trading CFDs.

Ostrzeżenie o Ryzyku (‘Ostrzenie’) jest dostarczane przez Spółkę swoim
Klientom, aby pomóc im zrozumieć ryzyko, które może powstać podczas
handlu Kontraktami na Różnicę (CFD). Jednakże Klient musi pamiętać,
że niniejsze Ostrzeżenie nie zawiera opisu całego ryzyka związanego z
handlem ani nie pokrywa wszystkich aspektów związanych z obrotem
CFD.
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2.2

The Notice is provided to the Client in accordance with the provisions
of the Cyprus Investment Services and Activities and Regulated
Markets Law of 2007 and in accordance with the Markets in Financial
Instrument Directive (MiFID) of the European Parliament and Council,
revised and implemented on the 3rd January 2018 as MIFID II.

Ostrzeżenie jest podawane Klientowi zgodnie z cypryjską Ustawą o
Usługach i Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych z 2007
roku oraz Dyrektywą w Sprawie Rynków Instrumentów Finansowych
(MiFID) obowiązującą na terenie Unii Europejskiej, łącznie ze zmianami
wprowadzonymi 3 stycznia 2018r (MIFID II).

2.3

The Client should carefully read the Notice in conjunction with the
Company’s Terms and Conditions of Use, the Order Execution Policy
and all the other documentation and information available on the
Company’s Website.

Klient powinien uważnie przeczytać i zapoznać się z niniejszym
Ostrzeżeniem, Warunkami Handlowymi Spółki, Polityką Realizacji
Zleceń oraz wszelkimi innymi dokumentami i informacjami dostępnymi
na Stronie Internetowej Spółki.

2.4

The Client needs to ensure that any decision to engage in trading CFDs
in made by him/her on an informed basis and considering his/her
knowledge and experience as well as to his/her personal
circumstances (including but not limited to his/her financial situation).
In addition, the Client needs to ensure that he/she understands the
nature of CFDs and the extent of all risks and aspects involved in
trading CFDs.

Klient musi zadbać o to, aby każda decyzja dotycząca handlu na
produktach CFD dokonywana była przez niego uwzględniając jego
wiedzę i doświadczenie oraz jego sytuację osobistą (w tym między
innymi jego sytuacje finansową). Ponadto Klient musi upewnić się, że
rozumie on naturę instrumentów CFD oraz zakres wszystkich zagrożeń
i aspektów związanych z handlem CFD.

2.5

CFDs are leveraged financial products and therefore as such, trading
CFDs involves a high risk of loss as price movements are influenced by
the amount of leverage the Client is using. Nonetheless, as a result of
the ‘Negative Balance Protection’ the Client cannot lose more than
he/she has initially invested.

CFD to produkty lewarowane i w związku z tym handel na
instrumentach CFD wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału,
ponieważ na wartość danej transakcji ma wpływ wysokość dźwigni
finansowej używanej przez Klienta. Niemniej jednak, w wyniku
stosowanej przez Spółkę Ochrony przed Negatywnym Bilansem, Klient
nie może stracić więcej niż początkowo zainwestował.

2.6

The Client, under no circumstances, should not risk more than he/she W żadnych okolicznościach, Klient nie powinien inwestować środków,
is prepared to lose.
na których utratę nie może sobie pozwolić.
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Appropriateness Assessment

Weryfikacja Adekwatności

During the Online Registration Process, the Company carries out an
assessment of Clients’ appropriateness to trade CFDs and determines,
based on the information provided by the Client, if the Client has
sufficient knowledge and experience to understand the risks involved
in trading CFDs. The Company will inform the Client of the result of
such assessment. If the Company will warn the Client that trading
CFDs may not be appropriate for him/her, then the Client shall refrain
from trading until he/she attain sufficient knowledge and experience
(for example, the Client may open a demo account first and familiarize
himself/herself with the environment and risks involved in trading
CFDs). If, despite the Company’s warning, the Client will proceed with
the live Account Opening Process, the Client will do so on his/her own
risk.

Podczas Procesu Rejestracji Online Spółka przeprowadza ocenę stopnia
adekwatności Klienta do przeprowadzania transakcji na produktach
CFD i ustala, na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta, czy
Klient posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie aby dostatecznie
zrozumieć ryzyko związane z transakcjami CFD. O wyniku weryfikacji
adekwatności, klient zostaje następnie poinformowany przez Spółkę.
Jeśli Spółka ostrzeże Klienta, że transakcje CFD mogą być dla niego
nieodpowiednie, Klient powinien powstrzymać się od handlu, dopóki
nie osiągnie wystarczającej wiedzy i doświadczenia (np. w takiej
sytuacji, Klient może otworzyć rachunek demonstracyjny, aby
zaznajomić się ze środowiskiem rynkowym i zapoznać z ryzykiem
związanym z handlem na produktach CFD). Jeśli, pomimo ostrzeżenia
otrzymanego od Spółki, Klient podejmie się Procesu Otwarcie Rachunku
Realnego, Klient dokona tego na własną odpowiedzialność.

General Risk Warning

Ogólne Ostrzeżenie o Ryzyku

Trading in forex/CFDs involves significant risk and may not be suitable
for all investors. Trading in the financial markets may lead to a loss of
some or all of your original investment and as such you should not
invest money that you cannot afford to lose. Trading on
margin/leverage can work against you as well as for you. You should be
fully aware of all risks involved in trading and should seek professional
advice from an independent financial advisor if you have any doubts

Handel na rynku Forex oraz kontraktach na różnice (CFD) wiąże się z
wysokim stopniem ryzyka i może on nie być odpowiedni dla wszystkich
inwestorów. Handel może doprowadzić do utraty części lub całości
zdeponowanych przez Ciebie środków, dlatego nie należy inwestować
pieniędzy, na których utratę nie można sobie pozwolić. Wysoki poziom
dźwigni może działać na Twoją korzyść lub przeciwko Tobie. Powinieneś
być świadomy ryzyka związanego z handlem i w razie wątpliwości
szukać porady niezależnego doradcy finansowego.
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5.

General Risk Disclosure

Ogólne Oświadczenie o Ryzyku

5.1

The Client is warned of the following general risks:

Klient zostaje niniejszym ostrzeżony przed następującym ogólnym
ryzykiem:

5.1.2

The Company does not and cannot guarantee the initial capital of the
Clients' portfolio or its value at any time or any money invested in any
Financial Instrument.

Spółka nie może zagwarantować i nie gwarantuje wysokości kapitału
Klienta ani wartości zdeponowanych środków w żadnym momencie ani
żadnych środków zainwestowanych w dowolne Instrumenty
Finansowe.

5.1.3

Regardless of any information which may be offered by the Company,
the value of any investment in Financial Instruments may fluctuate
downwards or upwards and it is even probable that the investment
may become of no value.

Niezależnie od informacji, które mogą być oferowane przez Spółkę,
wartość jakiejkolwiek inwestycji w Instrumenty Finansowe może wahać
się w dół lub w górę, a ponadto zawsze istnieje prawdopodobieństwo,
że inwestycja może stać się bezwartościowa.

5.1.4

The Client is hereby advised that the transactions undertaken through Klient jest niniejszym poinformowany, że transakcje dokonywane za
the services of the Company may be of a speculative nature. Large pośrednictwem Spółki mogą mieć charakter spekulacyjny. Duże straty
losses may occur in a short period of time.
mogą wystąpić w krótkim przedziale czasowym.

5.1.5

Some Financial Instruments may not become immediately liquid as a
result for example of reduced demand and the Client may not be in a
position to sell them or easily obtain information on the value of these
Financial Instruments or the extent of the associated risks.

Niektóre instrumenty finansowe mogą nie upłynnić się natychmiast na
skutek np. ograniczonego popytu, a Klient może nie być w stanie ich
sprzedać lub łatwo uzyskać informacji na temat wartości tych
Instrumentów Finansowych lub stopnia związanego z nimi ryzyka.

5.1.6

When a Financial Instrument is traded in a currency other than the
currency of the Client’s country of residence, any changes in the
exchange rates may have a negative effect on its value, price and
performance.

Jeżeli Instrument Finansowy, połączony jest z walutą inną niż waluta
krajowa państwa, w którym zamieszkuje Klient, wszelkie zmiany w
zakresie kursów walut mogą negatywnie wpłynąć na wartość, cenę i
wyniki osiągane przez ten instrument finansowy.

5.1.7

A Financial Instrument on foreign markets may entail risks different to Instrument Finansowy notowany na rynkach zagranicznych może
the usual risks of the markets in the Client’s country of residence. In wiązać się z innymi zagrożeniami niż zagrożenia właściwe dla rynków w
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some cases, these risks may be greater. The prospect of profit or loss kraju zamieszkania Klienta. W niektórych przypadkach takie ryzyko
from transactions on foreign markets is also affected by exchange rate może być większe. Wahania kursów wymiany walut wpływają również
fluctuations.
na perspektywę zysków lub strat na transakcjach wykonywanych na
rynkach zagranicznych
5.1.8

A Derivative Financial Instrument (i.e. option, future, forward, swap,
CFD, NDF) may be a non-delivery spot transaction giving an opportunity
to make profit on changes in currency rates, commodity, stock market
indices or share prices called the underlying instrument. The value of
the Derivative Financial Instrument may be directly affected by the
price of the relevant underlying instrument.

Pochodny Instrument Finansowy (np. opcja, kontrakt terminowy typu
future, forward, swap, kontrakt na różnicę) może być transakcją typu
‘non-delivery spot’, umożliwiając czerpanie zysków ze zmian w kursach
walut, towarów, indeksach giełdowych lub akcji, zwanych
instrumentami bazowymi. Na wartość pochodnego instrument
finansowego może bezpośrednio wpływać cena papieru wartościowego
lub jakiegokolwiek aktywa bazowego będącego przedmiotem nabycia

5.1.9

The Client must not purchase a Derivative Financial Instrument unless
he/she is willing to undertake the risks of losing entirely all the money
which he/she has invested and also any additional commissions and
other expenses incurred.

Klient nie powinien dokonywać inwestycji związanych z Pochodnymi
Instrumentami Finansowymi, chyba ze Klient jest gotowy podjąć ryzyko
utraty całości zdeponowanego kapitału, jak również poniesienia
wszelkich kosztów związanych z handlem.

6.

Additional Risk Disclosure

Oświadczenie o Dodatkowym Ryzyku

6.1

The Client is warned of the following additional risks:

Klient zostaje niniejszym ostrzeżony przed następującym ryzykiem
dodatkowym:

6.1.1

The insolvency of the Company or of a Bank or Broker used by the Niewypłacalność Spółki lub Banku lub Brokera wykorzystywanego przez
Company to effect its transactions may lead to the Client’s positions Spółkę do dokonania transakcji może prowadzić do zamknięcia pozycji
being closed out against his/her wishes.
Klienta wbrew jego życzeniu.

6.1.2

Under certain market conditions it may be difficult or impossible to W pewnych warunkach rynkowych, wykonanie zlecenia może być
execute an order.
utrudnione bądź nawet niemożliwe do wykonania.
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6.1.3

A Bank or Broker through whom the Company may deal with could have Bank lub Broker, za pośrednictwem którego Spółka może dokonywać
interests contrary to the Client’s interests.
transakcji, może mieć interesy sprzeczne z interesem Klienta.

6.1.4

The Client’s attention is expressly drawn to currencies traded so
irregularly or infrequently that it cannot be certain that a price will be
quoted at all times or that it may be difficult to effect transactions at a
price which may be quoted owing to the absence of a counter party.

6.1.5

Trading on-line, no matter how convenient or efficient, does not Handel on-line, bez względu na wygodę i efektywność, nie zmniejsza
necessarily reduce risks associated with currency trading.
ryzyka związanego z obrotem walutowym.

6.1.6

There may be situations, movements and/or conditions occurring at
weekend, in the beginning of week or intra-day after release of
significant macroeconomic figures, economic or political news that
make currency markets to open with price levels that may substantially
differ from previous prices. In this case, there exists a significant risk
that orders issued to protect open positions and/or open new positions
may be executed at prices significantly different from those designated.

Mogą wystąpić sytuacje, ruchy i/lub specyficzne warunki pojawiające
się w weekendy, na początku tygodnia lub w ciągu dnia po uwolnieniu
istotnych danych makroekonomicznych, wiadomości ekonomicznych
lub politycznych, które powodują, ze instrumenty otwierają się na
poziomach, mogących znacznie różnić się od poprzednich cen . W takim
przypadku istnieje znaczne ryzyko, że zlecenia wydane w celu ochrony
otwartych pozycji i/lub otwarcia nowych pozycji mogą być realizowane
po cenach znacznie różniących się od tych, które zostały wyznaczone.

6.1.7

There is a risk that the Client’s trades in Financial Instruments may be
or become subject to tax and/or any other duty for example because of
changes in legislation and/or his/her personal circumstances. The
Company does not warrant that no tax and/or any other stamp duty will
be payable. The Client should be responsible for any taxes and/or any
other duty which may accrue in respect of his/her trades.

Występuje ryzyko, ze transakcje dokonywane przez Klienta na
Instrumentach
Finansowych
mogą
podlegać
obowiązkowi
podatkowemu i/lub jakimkolwiek innym obowiązkom, na przykład z
powodu zmian w ustawodawstwie lub zmian osobistych okoliczności
Klienta. Spółka nie gwarantuje, że transakcje Klienta nie będą podlegać
obowiązkowi podatkowemu i/lub innym opłatom skarbowym. Klient
jest odpowiedzialny za wszelkie obowiązki podatkowe i/lub wszelkie
inne należności, które mogą powstać w związku z jego transakcjami.

6.1.8

The Client should take the risk that his/her trades in Financial
Instruments may be or become subject to tax and/or any other duty for
example because of changes in legislation or his personal
circumstances. The Company does not warrant that no tax and/or any

Klient powinien wziąć pod uwagę, iż jego transakcje dokonywane na
Instrumentach
Finansowych
mogą
podlegać
obowiązkowi
podatkowemu i/lub jakimkolwiek innym obowiązkom, na przykład z
powodu zmian w ustawodawstwie lub zmian osobistych okoliczności
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Spółka zwraca uwagę Klienta na fakt, ze w przypadku walut, które sa w
nieregularnym i nieczęstym obrocie, nie ma pewności, że cena będzie
zawsze podawana; problematyczne też może być dokonywanie
transakcji po dostępnej cenie, z powodu braku kontrahenta.
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other stamp duty will be payable. The Client should be responsible for Klienta. Spółka nie gwarantuje, że transakcje Klienta nie będą podlegać
any taxes and/or any other duty which may accrue in respect of his obowiązkowi podatkowemu i/lub innym opłatom skarbowym. Klient
trades.
jest odpowiedzialny za wszelkie obowiązki podatkowe i/lub wszelkie
inne należności, które mogą powstać w związku z jego transakcjami.
6.1.9

The Client shall accept the risk of a loss in the event of Force Majeure

Klient przyjmuje do wiadomości ryzyko poniesienia strat finansowych
na skutek zdarzenia o charakterze Siły Wyższej

7.

Clients’ Money and Trading Related Costs

Fundusze Klienta i Koszty Związane z Handlem

7.1

The Company is required to hold the Client’s money in an account that
is segregated from the Company’s money (Omnibus Account) in
accordance with current regulations, but this may not afford complete
protection; for instance, an individual Client will not have a claim
against a specific sum in a specific account in the event of insolvency.
In general, accounts held with institutions, including Omnibus
Accounts, face various risks, including being treated as one account in
case of institution defaults.

Spółka jest zobligowana do tego by, zgodnie z obowiązującym prawem,
przechowywać fundusze Klientów na rachunku odseparowanym od
pozostałych rachunków należących do Spółki (rachunki zbiorcze),
jednakże nie gwarantuje to całkowitej ochrony; na przykład
indywidualny Klient pozbawiony jest prawa do składania roszczeń
wobec określonej kwoty na konkretnym koncie w przypadku
niewypłacalności. Ogólnie, rachunki prowadzone z instytucjami, w tym
Rachunki Zbiorcze, napotykają na różne zagrożenia, w tym traktowanie
ich jako jednego konta w przypadku niewypłacalności instytucji.

7.1.1

In the event of default of any banking institution which is cooperating
with the Company, the Client shall have no claims against the
Company.

W przypadku niewypłacalności jakiejkolwiek instytucji bankowej, która
współpracuje ze Spółka, Klient zrzeka się składania jakichkolwiek
roszczeń wobec Spółki.

7.1.2

Where the Company is unable to meet its obligations, the Client may
be entitled to Compensation from the CySEC under the ‘Investor
Compensation Fund’ (ICF). For more information, the Client shall refer
to the ‘Investor Compensation Fund’ notice available on the
Company’s Website.

Jeśli Spółka nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków,
Klient może mieć prawo do odszkodowania z CySEC w ramach
‘Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów’ (ICF). Aby uzyskać więcej
informacji, Klient powinien zapoznać się z treścią dokumentu
zatytułowanego: Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów (ICF), który
znajduje si na Stronie Internetowej Spółki.
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7.1.3

The Client shall refer to the Client’s Money section of the Terms and
Conditions of Use before proceeding with his/her first deposit.

Klient powinien zapoznać się z sekcją Fundusze Klienta, przez złożeniem
pierwszego depozytu na swój rachunek transakcyjny.

7.2

The Client may be required to pay a commission and/or other fees.

Klient może być zobowiązany do opłaty prowizji i/lub pokrycia
dodatkowych kosztów.

7.2.1

Before the Client begins to trade, he/she should obtain details of all
commissions and other charges for which the Client will be liable. If
any charges are not expressed in money terms (but for example as
spread), the Client should ask for a written explanation, including
appropriate examples, to establish what such charges are likely to
mean in specific money terms.

Przed rozpoczęciem handlu, Klient powinien uzyskać szczegółowe
informacje na temat wszystkich prowizji i innych opłat, za które Klient
ponosi odpowiedzialność. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone w
kategoriach pieniężnych (ale np. jako spread), Klient powinien poprosić
o pisemne wyjaśnienie, w tym odpowiednie przykłady, w celu ustalenia,
jakie opłaty mogą mieć znaczenie w konkretnych kategoriach
pieniężnych.

7.2.2

The Client shall refer to the Cost, Fees and Commissions section of the
Terms and Conditions of Use before placing an Order.

Klient powinien zapoznać się z sekcją Koszty, Opłaty i Prowizje
znajdującą się w Warunkach Handlowych Spółki, przed złożeniem
pierwszego Zlecenia.

7.3

The Client should not fund his/her Account using money obtained
from any credit facility (including, but not limited to bank loans). The
Client should understand that his/her overall risk will be significantly
increased in case of trading on ‘borrowed money’. The Client shall
never finance any trades with the borrowed money, nor rely on being
able to profit on any trade in order to repay such borrowed amounts.

Klient nie powinien dofinansowywać swojego Rachunku
Transakcyjnego używając środków pochodzących z kredytów (w tym,
między innymi, kredytów bankowych). Klient powinien zrozumieć, iż
całkowite ryzyko związane z handlem znacząco wzrasta w sytuacji, gdy
Klient handluje na ‘pożyczonych pieniądzach’. Klient nigdy nie powinien
finansować swojego rachunku takimi pożyczonymi pieniędzmi ani też
nie powinien polegać na założeniu, że osiągnięte zyski pozwolą mu na
spłatę takich pożyczonych kwot.
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8.

Trading Conditions: Required Margin, Leverage and Warunki Handlowe: Wymagana Marża, Dźwignia
Stop Out
Finansowa i Stop-out

8.1

Financial markets may fluctuate rapidly to reflect events that are
outside the control of the Company and/or the Client’s. As a result,
prices may become volatile. One form of price volatility is ‘gapping’,
which occurs when there is a sudden shift in prices from one level to
another. Created this way Market Gap may prevent the Company to
execute the order at the price requested by the Client. Additionally,
Market Gaps are creating a risk that Client’s Account(s) may be
automatically stopped-out.

Na Rynkach Finansowych może dochodzić do gwałtownych wahań
cenowych, odzwierciedlających zdarzenia pozostające poza kontrolą
Spółki i/lub Klienta. W rezultacie ceny mogą stać się niestabilne. Jedną
z form zmienności cen są ‘luki cenowe’ które pojawia się w przypadku
nagłej zmiany cen z jednego poziomu na inny. Utworzona w ten sposób
Luka Cenowa może uniemożliwić Spółce realizację zamówienia po cenie
żądanej przez Klienta. Ponadto luki w rynku powodują ryzyko, że na
Koncie Klienta może dojść do zjawiska stop-out..

8.2

Trading on margin/leverage can work in the Client’s advantage, but it
may also work against him/her. The default leverage on Client’s
Account is set at the 1:50. The Client may request a higher leverage;
however, it will be adjusted at the Company’s sole discretion and
subject to Client’s Appropriateness Assessment. The Client should
understand that a higher leverage may on one hand bring higher profit
and on the other may lead to stop-out significantly faster than a lower
leverage.

Handel przy pomocy dźwigni finansowej może działać tak na korzyść
Klienta, jak i przeciwko niemu. Domyslna dzwignia finansowa ustawiana
na rachunku Klienta ustawiona jest na poziomie 1:50. Klient może
wnioskować o podwyższenie dźwigni , jednakże Spółka stosuje się do
takiego żądania jedynie według własnego uznania i tylko wtedy, gdy
będzie to zgodne z wynikiem otrzymanym przez Klienta w Teście
Adekwatności. Klient powinien zrozumieć, że większa dźwignia może z
jednej strony przynieść wyższy zysk a z drugiej może doprowadzić do
zjawiska stop-out znacznie szybciej niż doszło by to takiego zjawiska
przy niższym poziomie dźwigni.

8.3

The Client should refer to the ‘Leverage’ and the ‘General Trading
Conditions’ sections of Terms and Conditions of Use for more
information.

Klient powinien zapoznać się z sekcją ‘Dźwignia Finansowa’ i ‘Ogólne
Warunki Handlowe’ Warunków Handlowych Spółki, w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
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9.

Technical Risks

Zagrożenia Techniczne

9.1

If the Client undertakes transactions on an electronic system, he/she
will be exposed to risks associated with the system including the failure
of hardware and software (Internet / Servers). The result of any system
failure may be that his order is either not executed according to his
instructions or it is not executed at all. The Company does not accept
any liability in the case of such a failure.

Jeśli Klient podejmuje transakcje w systemie elektronicznym, będzie on
narażony na ryzyko związane z systemem, w tym awarię sprzętu i
oprogramowania (Internet / Serwery). Wynikiem awarii systemu może
być to, że zamówienie Klienta nie zostanie wykonane zgodnie z jego
instrukcjami lub nie zostanie wykonane w ogóle. Spółka nie przyjmuje
jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia takiej
sytuacji.

9.2

The Client shall refer to the relevant sections of the Company’s Terms
and Conditions of Use, to find more information regarding electronic
trading and risks related to security and access to his/her Trading
Account.

Klient powinien zapoznać się w odpowiednimi sekcjami Warunków
Handlowych Spółki, aby uzyskać więcej informacji na temat handlu
elektronicznego oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i
dostępem do Rachunku Transakcyjnego.

10.

Client’s Acknowledgment

Oświadczenie Klienta

10.1

The Client acknowledges that the Services offered by the Company do
not include the provision of investment advice. Any investment
information as may be announced or provided by the Company or on
its behalf does not constitute investment advice services whatsoever,
or in any circumstances and shall be regarded as given for informative
purposes only. No information announced or provided by the Company
shall be deemed as an assurance or guarantee on the expected results
of any Transaction.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi oferowane przez Spółkę nie
obejmują świadczenia doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie informacje
inwestycyjne, które mogą być ogłoszone lub dostarczane przez Spółkę
lub w jej imieniu, nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego w
jakikolwiek sposób, ani w żadnych okolicznościach i są traktowane
wyłącznie dla celów informacyjnych. Żadne informacje ogłoszone ani
dostarczane przez Spółkę nie są uważane za gwarancję spodziewanych
wyników jakiejkolwiek Transakcji.

10.2

The Client acknowledges that the information in this document cannot
and do not disclose or explain all of the risks and other significant
aspects involved in dealing in CFDs. The Client should be aware of all
the risks associated with trading on margin, and seek advice and
consultation from an independent financial advisor if he/she has any

Klient potwierdza, że informacje zawarte w tym dokumencie nie mogą
i nie ujawniają ani nie wyjaśniają wszystkich zagrożeń i innych ważnych
aspektów związanych z handlem CFD. Klient powinien być świadomy
wszystkich zagrożeń związanych z handlem przy wykorzystaniu dźwigni
i zasięgać porady i konsultacji z niezależnym doradcą finansowym, jeśli
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doubts. The Company does not provide such advice. If the Client does ma jakiekolwiek wątpliwości. Spółka nie oferuje takiej porady
not understand the risks involved in trading in CFDs, he/she should not inwestycyjnej. Jeśli Klient nie rozumie ryzyka związanego z obrotem
trade at all.
CFD, nie powinien on handlować w ogóle.
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