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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. 

 
 
 

Usługi 

 
Firma oferuje następujące usługi inwestycyjne i pomocnicze: 

 
CZĘŚĆ I – Usługi inwestycyjne: 

 
I.(1) Przyjmowanie i przekazywanie zleceń Klientów w odniesieniu do jednego lub większej 

liczby instrumentów handlowych; 

 
I.(2) Realizacja zleceń w imieniu Klientów; 

          I.(3) Transakcje na własny rachunek. 

CZĘŚĆ II – Usługi pomocnicze: 

 
II.(1) Przechowywanie instrumentów handlowych na koncie Klienta i administrowanie nimi, w 

tym usługi powiernicze i powiązane, takie jak zarządzanie środkami 

pieniężnymi/zabezpieczeniami; 

II.(2) Udzielanie kredytu lub pożyczki inwestorowi w celu umożliwienia mu/jej 

przeprowadzenia transakcji z zastosowaniem jednego lub większej liczby instrumentów 

handlowych, gdy w transakcji uczestniczy Firma udzielająca kredytu lub pożyczki; 

II.(3) Usługi wymiany walut, jeżeli usługi te są związane ze świadczeniem usług 

inwestycyjnych; 

II.(4) Inwestycje w badania i analizy finansowe lub inne. 
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PART III – INSTRUMENTY HANDLOWE 

 
ΙΙΙ(1) Zbywalne papiery wartościowe; 
 

ΙΙΙ(2) Instrumenty rynku pieniężnego; 

 

ΙΙΙ(3) Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania; 

 

ΙΙΙ(4) Opcje, kontrakty futures, swapy, kontrakty forward i wszelkie inne kontrakty na 

instrumenty pochodne dotyczące papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub 

zysków; lub inne instrumenty pochodne, indeksy finansowe lub środki finansowe, które mogą 

być rozliczane w gotówce; 

 

ΙΙΙ(5) Opcje, kontrakty futures, swapy, kontrakty forward i wszelkie inne kontrakty na 

instrumenty pochodne dotyczące surowców, które muszą lub mogą być rozliczane w gotówce 

według wyboru jednej ze stron (w innym przypadku niż z powodu niewykonania zobowiązania 

lub wygaśnięcia umowy); 

 

ΙΙΙ(6) Opcje, kontrakty futures, swapy i wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne 

dotyczące surowców, które można rozliczyć fizycznie, pod warunkiem że są one 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub/oraz w samoregulującym się systemie 

obrotu finansowego; 

 

ΙΙΙ(7) Opcje, kontrakty futures, swapy, kontrakty forward i wszelkie inne kontrakty na 

instrumenty pochodne dotyczące surowców, które mogą być rozliczane fizycznie, 

niewymienione w części III pkt 6 i nie przeznaczone do celów komercyjnych, posiadające 

cechy innych pochodnych instrumentów handlowych, z uwzględnieniem czy są one 

rozliczane przez uznane izby rozliczeniowe, czy też podlegają regularnym wezwaniom do 

uzupełnienia depozytu zabezpieczającego; 

 

ΙΙΙ(8) Instrumenty pochodne transferu ryzyka kredytowego; 

 

 ΙΙΙ(9) Kontrakty CFD; 

 

ΙΙΙ(10) Opcje, kontrakty futures, swapy, kontrakty forward i wszelkie inne kontrakty na 

instrumenty pochodne dotyczące zmiennych klimatycznych, stawek frachtowych, 

uprawnień do emisji lub stóp inflacji lub innych oficjalnych statystyk ekonomicznych, 

które muszą lub mogą być rozliczane w gotówce według wyboru jednej z stron (w innym 

przypadku niż z powodu niewykonania zobowiązania lub wygaśnięcia umowy), a także wszelkie 

inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów 

i środków niewymienionych w niniejszej sekcji, które posiadają cechy innych pochodnych 

instrumentów handlowych, z uwzględnieniem czy są one przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym lub w samoregulowanym systemie obrotu finansowego, czy są rozliczane 

przez uznane izby rozliczeniowe, czy też podlegają regularnym wezwaniom do 

uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. 


