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INFORMACJE PRAWNE
Tradomart SV Ltd. (zwana dalej „Firmą”) jest spółką utworzoną zgodnie z prawem Saint
Vincent i Grenadyn o numerze rejestracyjnym 23071 IBC 2015 z siedzibą w Shamrock Lodge,
Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines i świadczącą usługi inwestycyjne i
pomocnicze swoim Klientom za pośrednictwem platformy handlowej. Aby uzyskać więcej
informacji, wejdź na stronę www.forexmart.com.
ZAKRES ZASTOSOWANIA
Niniejsze Ostrzeżenie o ryzyku opisuje ogólny charakter istotnego ryzyka związanego z
zastosowaniem instrumentów handlowych w sposób uczciwy i niewprowadzający w błąd oraz
stanowi integralną część Umowy pomiędzy Klientem a Firmą.
OSTRZEŻENIE O RYZYKU





Klient nie powinien ryzykować przeznaczając kwoty przekraczające dopuszczalne dla
niego/niej straty. Przed podjęciem decyzji o handlu Klient musi upewnić się, że
rozumie związane z tym ryzyko i wziąć pod uwagę poziom swojego doświadczenia.
Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady w razie wątpliwości;
Klient rozumie, że istnieje znaczne ryzyko strat podczas transakcji instrumentami
handlowymi i akceptuje to ryzyko;
Firma nie będzie udzielać Klientowi żadnych porad inwestycyjnych w zakresie obrotu
instrumentami handlowymi.

POTWIERDZENIE
Platforma handlowa
Klient akceptuje fakt, że jedynym wiarygodnym źródłem danych cenowych są dane
przedstawione na naszym serwerze internetowym i że dostarczanie danych z tego serwera
może zostać przerwane bez naszej winy, w wyniku czego dane cenowe nie będą dostępne dla
Klienta; Klient będzie regularnie odwoływał się do menu „Pomoc” lub „Przewodnik
użytkownika” platformy (platform) handlowej. W przypadku zaistnienia sporu Umowa będzie
miała pierwszeństwo, chyba że Firma zdecyduje inaczej według własnego uznania; Klient
uznaje, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do

jakiejkolwiek informacji, jeśli informacja ta jest przekazywana za pośrednictwem Internetu,
telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.
Siła wyższa
W przypadku wystąpienia siły wyższej Klient akceptuje ryzyko straty finansowej.
Ryzyko techniczne




Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z awarii systemu, w
tym między innymi: opóźnioną aktualizację terminala Klienta; niskie połączenie
internetowe (po stronie Klienta lub po stronie Firmy lub po obu stronach); awarię
sprzętu lub oprogramowania, nieprawidłowe działanie lub niewłaściwe użycie (przez
Klienta lub Firmę lub przez obie strony); nieprawidłowe ustawienia terminala Klienta;
ignorowanie przez Klienta zasad i procedur opisanych w terminalu Klienta oraz na
stronie internetowej Firmy;
Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że w okresach nadmiernego przepływu transakcji
może wystąpić opóźnienie w połączeniu telefonicznym z Firmą, szczególnie w okresach
ważnych wydarzeń rynkowych, w związku z czym terminy realizacji dyspozycji i zleceń
mogą ulec wydłużeniu.

Wymiana informacji







Firma nie ponosi odpowiedzialności, a Klient przyjmuje na siebie ryzyko strat
finansowych związanych z opóźnieniem połączenia z Firmą lub brakiem jakichkolwiek
powiadomień wysłanych przez Firmę, ale nie otrzymanych przez Klienta.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poufność wszelkich informacji zawartych w
wiadomościach otrzymywanych przez Firmę.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione w wyniku przekazania
Klientowi niezaszyfrowanych informacji, do których uzyskano dostęp w sposób
nieautoryzowany.
Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne
straty wynikające z nieautoryzowanego dostępu do konta handlowego.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wiadomości wysłane do Klienta przez
platformę (platformy) handlową, które nie zostały przeczytane lub odebrane. Takie
wiadomości są automatycznie usuwane w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych;
Firma zobowiązuje się do przekazywania Klientowi bieżących informacji poprzez
uzgodnione kanały komunikacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości,
których Klient nie był w stanie otrzymać, otworzyć lub zrozumieć z powodu awarii
systemu poczty elektronicznej lub uszkodzenia wysłanej wiadomości.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PODMIOTAMI TRZECIMI





Firma może przekazywać pieniądze Klienta stronie trzeciej (na przykład kontrahentowi
OTC, organizacji rozliczeniowej, bankowi, brokerowi działającemu jako pośrednik)
podczas realizacji transakcji Klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
niewypłacalność, działania lub zaniechania jakiejkolwiek strony trzeciej.
Firma może złożyć środki finansowe Klienta u depozytariusza, któremu może
przysługiwać zabezpieczenie, prawo zastawu lub prawo dokonania kompensaty w
związku z takimi środkami.
Interesy strony trzeciej, za pośrednictwem której Firma może prowadzić transakcje,
mogą być sprzeczne z interesami Klienta.




W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o otwarcie konta handlowego w walucie
innej niż waluta depozytu Firma może skorzystać z mechanizmu przewalutowania
depozytu w celu przeliczenia waluty.
Firma może użyć mechanizmu przeliczania waluty depozytowej w celu
przewalutowania pieniędzy Klienta na dostępną walutę handlową obsługiwaną przez
mechanizm Firmy.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU ZWIĄZANYM Z RYNKIEM FOREX I INSTRUMENTAMI POCHODNYMI
Niniejsze ostrzeżenie nie ujawnia całego ryzyka związanego z handlem instrumentami
handlowymi, takimi jak waluty obce i instrumenty pochodne, w tym kontrakty futures, opcje i
kontrakty CFD.
Klient musi upewnić się, że inwestycja w określony instrument handlowy jest dla niego/niej
odpowiednia ze względu na jego/jej sytuację finansową i osobistą. Klient nie powinien
zawierać transakcji, jeśli nie zna i nie rozumie istoty instrumentu handlowego i związanego z
nim ryzyka.
Klient nie powinien handlować instrumentami pochodnymi, jeśli nie zna i nie rozumie
związanego z nimi ryzyka oraz prawdopodobieństwa utraty całości zainwestowanych środków.
Klient przyjmuje do wiadomości, że fizyczna dostawa instrumentów handlowych nie jest
możliwa. Każda decyzja handlowa musi być podjęta świadomie i uwzględniać następujące
fakty:
Instrumenty o wysokiej zmienności:






Klient przyjmuje do wiadomości, że przy obrocie instrumentami handlowymi, oprócz
zysku, istnieje również wysokie ryzyko strat, wynikające z dużej zmienności cen w
ciągu jednego dnia handlowego. Ceny instrumentów mogą ulegać znacznym wahaniom
w szerokim zakresie, co może być spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami
lub zmianami warunków, będącymi poza kontrolą Firmy czy Klienta. Mogą wystąpić
pewne warunki rynkowe, w których zlecenie Klienta nie może zostać zrealizowane po
zadeklarowanej cenie, w wyniku czego Klient może ponieść straty.
Na cenę instrumentów handlowych mogą wpływać między innymi następujące czynniki:
wdrażanie programów politycznych, rządowych, rolniczych, komercyjnych,
finansowych i handlowych, a także krajowe i międzynarodowe wydarzenia społecznogospodarcze oraz dominujące cechy psychologiczne danego rynku. Dlatego zlecenie
Stop Loss nie może zapewnić zakładanego przez Klienta ograniczenia strat.
Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że znaczne straty mogą prowadzić do częściowej
lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty. Wynika to z zastosowania systemu
depozytów zabezpieczających przy zawieraniu takich transakcji. System ten oznacza,
że przeciwny ruch na rynku może doprowadzić do szybkiej utraty całego depozytu
Klienta, a także do znacznych dodatkowych strat.

Dźwignia finansowa




W
przeciwieństwie
do
tradycyjnego
handlu,
wykorzystanie
depozytu
zabezpieczającego umożliwia Klientowi dokonywanie transakcji na rynku, płacąc
jedynie niewielką część całkowitej wartości transakcji. Dźwignia finansowa oznacza,
że niewielkie wahania na rynku mogą prowadzić do proporcjonalnie znacznie
większych zmian wartości transakcji Klienta.
Firma kontroluje dźwignię finansową stosowaną w transakcjach Klienta i zastrzega
sobie prawo do obniżenia dźwigni finansowej w zależności od wolumenu transakcji
Klienta.

Kontrakty CFD




Kontrakt CFD to umowa kupna lub sprzedaży kontraktu, odzwierciedlającego dynamikę
instrumentów bazowych, w tym między innymi waluty obce, metale szlachetne,
kontrakty futures i akcje. Kontrakt CFD jest transakcją spot bez dostawy, w której zysk
lub strata oparte są na różnicy cen CFD w momencie kupna i sprzedaży lub odwrotnie.
Inwestowanie w kontrakty CFD wiąże się z takim samym ryzykiem, jak i opisany w
niniejszym dokumencie handel kontraktami futures lub opcjami. Może również
powstać zobowiązanie warunkowe, jak wyjaśniono poniżej.

Kontrakty Futures




Transakcje na kontraktach futures wiążą się z obowiązkiem realizacji lub przyjęcia
dostawy aktywów bazowych w przyszłości lub, w niektórych przypadkach, rozliczenia
transakcji gotówką. Kontrakty futures wiążą się z wysokim ryzykiem, ponieważ są na
nich dokonywane transakcje z wykorzystaniem dźwigni finansowej lub pożyczonych
środków, jak opisano powyżej.
Może również powstać zobowiązanie warunkowe, jak wyjaśniono poniżej.

Opcje





Istnieją różne rodzaje opcji, z których każda ma swoją własną charakterystykę.
Obowiązują tu następujące warunki:
Opcje kupna. Transakcja ta wiąże się z mniejszym ryzykiem, ponieważ posiadacz opcji
może dopuścić do jej wygaśnięcia, jeśli cena instrumentu bazowego porusza się w
niekorzystnym kierunku. Maksymalna strata sprowadza się do premii opcyjnej, a także
prowizji lub innych opłat za transakcję.
Opcje sprzedaży. Sprzedający opcję jest prawnie zobowiązany do kupna lub sprzedaży
aktywa bazowego, jeśli opcja jest wykonywana przeciwko niemu, niezależnie od
różnicy między ceną rynkową a ceną wykonania. Jednocześnie ryzyko jest znacznie
wyższe niż w przypadku kupowania opcji, zwłaszcza jeśli sprzedający nie jest
właścicielem aktywa bazowego i może być narażony na nieograniczone ryzyko.

Transakcje pozagiełdowe (OTC)



Podczas handlu kontraktami CFD, walutami obcymi i metalami szlachetnymi Klient
faktycznie zawiera transakcję pozagiełdową (OTC), w której strony współdziałają
bezpośrednio, a nie za pośrednictwem regulowanego rynku giełdowego;
Transakcje pozagiełdowe mogą pociągać za sobą większe ryzyko w porównaniu z
transakcjami na regulowanych rynkach giełdowych. Ze względu na brak centralnego
kontrahenta strony ponoszą określone ryzyko kredytowe, ryzyko upadłości lub mogą
znaleźć się w sytuacjach, w których nie można zamknąć pozycji lub ocenić jej
wartości.

Zawieszenie handlu


W przypadku gdy panujące warunki handlowe uniemożliwiają zamknięcie pozycji z
powodu zawieszenia lub zakazu handlu na danej giełdzie, złożenie zlecenia Stop Loss
nie gwarantuje zmniejszenia strat do określonej kwoty, ponieważ wykonanie zlecenia
Stop Loss po ustalonej cenie może być niemożliwe. Ponadto zlecenie Stop Loss może
być wykonane na mniej korzystnych warunkach, a poniesione straty mogą być większe,
niż oczekiwano.

Konta depozytowe i wymagania







Transakcje z depozytem zabezpieczającym oznaczają, że Klient musi dokonać szeregu
płatności po cenie niższej niż cena zakupu, zamiast natychmiastowej zapłaty pełnej
kwoty zakupu. Poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego zależy od aktywu
bazowego instrumentu i może być ustalony lub obliczony na podstawie aktualnej ceny
aktywa bazowego. Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego dla każdego
instrumentu są zamieszczone na stronie internetowej Firmy;
Klient powinien upewnić się, że zawsze ma wystarczający poziom depozytu
zabezpieczającego na swoim koncie, aby utrzymać otwartą pozycję. Klient jest
zobowiązany do kontrolowania wszelkich otwartych pozycji w celu uniknięcia
przymusowego zamknięcia pozycji przez Firmę z powodu niewystarczających środków.
Firma nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o takich przypadkach;
Firma nie jest zobowiązana do wysyłania Klientowi powiadomień do uzupełnienia
depozytu zabezpieczającego i nie ponosi odpowiedzialności za nieudane próby
skontaktowania się z Klientem;
Firma ma prawo zmienić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego,
powiadamiając Klienta na piśmie z pięciodniowym (5) wyprzedzeniem. Jednak w
przypadku wystąpienia siły wyższej, Firma ma prawo zmienić wymogi dotyczące
depozytu zabezpieczającego bez uprzedniego pisemnego powiadomienia.

Zobowiązania warunkowe i transakcje inwestycyjne




Ze względu na opisany powyżej charakter transakcji z depozytem zabezpieczającym,
Klient może stracić wszystkie środki, przeznaczone na otwarcie i utrzymanie pozycji.
W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie wypełnić zobowiązań wynikających z
wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego, czyli zdeponować dodatkowe
środki w celu utrzymania pozycji, taka pozycja zostanie zamknięta, a Klient poniesie
straty, które będzie zobowiązany(-a) pokryć;
Transakcje zawierane bez wykorzystania depozytu zabezpieczającego mogą jednak
wiązać się z obowiązkiem wpłaty dodatkowych środków przekraczających kwotę
wpłaconą przy zawarciu umowy.

Podatki, prowizje i inne opłaty





Przed rozpoczęciem handlu Klient powinien wziąć pod uwagę wszystkie możliwe
prowizje i inne opłaty. Opłaty mogą być wyrażone w jednostkach pieniężnych lub w
procentach. W związku z tym Klient powinien zrozumieć, na jakiej podstawie będą
naliczane takie opłaty;
Zmiany w prawie, a także zmiany sytuacji osobistej Klienta, mogą prowadzić do
opodatkowania transakcji instrumentami handlowymi i innych zobowiązań;
Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady dotyczącej swoich podatkowych i/lub
innych zobowiązań, ponieważ jest za nie odpowiedzialny(-a).

Uwagi ogólne
Przed złożeniem wniosku o otwarcie konta Klient powinien dokładnie rozważyć, czy obrót
pochodnymi instrumentami handlowymi jest dla niego/niej odpowiedni ze względu na
jego/jej sytuację osobistą i finansową. Obrót pochodnymi instrumentami handlowymi wiąże
się z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

