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WPROWADZENIE 

 
Forexmart to nazwa handlowa Tradomart SV Ltd., spółki utworzonej 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 dla 

swoich Klientów za pośrednictwem platformy handlowej. 

 
Strona internetowa oznacza stronę internetową Tradomart SV Ltd. (zwanej dalej Firmą) pod adresem 
www.forexmart.com. 
 

Uzyskując dostęp do strony internetowej ForexMart lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę 

na przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie warunków korzystania ze strony, okresowo 

zmienianych bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, dotyczących zarówno tej strony, jak i 

wszystkich zawartych w niej materiałów. 

Klienci są zatem odpowiedzialni za regularne przeglądanie niniejszego Regulaminu. Dalsze 

korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza ich akceptację. 

Niniejsza Umowa nie zastępuje ani w żaden sposób nie zmienia żadnej innej umowy zawartej z 

Firmą. 

 
Własność strony internetowej 

Firma jest właścicielem tej strony internetowej i ją prowadzi. Żadna czynność polegająca na 

pobieraniu lub kopiowaniu z tej strony nie spowoduje przeniesienia tytułu jakiegokolwiek 

oprogramowania lub materiałów z tej strony na Ciebie lub jakiekolwiek inne osoby. Wszystko, co 

przeniesiesz na tę stronę, będzie własnością Firmy, może być wykorzystywane przez Firmę w 

dowolnym celu zgodnym z prawem, a ponadto podlega ujawnieniu, jeśli Firma uzna to za stosowne, 

w tym dowolnemu organowi prawnemu lub regulacyjnemu, któremu Firma podlega. Firma zastrzega 

sobie wszelkie prawa w odniesieniu do praw autorskich i znaków firmowych do wszystkich 

materiałów na tej stronie i będzie je egzekwować w pełnym zakresie prawa. 

 
Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności 

Informacje na tej stronie są dostarczane „takimi, jakimi są”. Firma nie gwarantuje rzetelności 

materiałów przedstawionych na niniejszej stronie internetowej, w sposób jednoznaczny lub 

domyślny, w jakimkolwiek określonym celu i wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji przydatności 

handlowej lub przydatności do określonego celu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

straty lub szkody, które mogą wyniknąć z przechwycenia przez osoby trzecie jakichkolwiek 

informacji udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem tej strony. Chociaż informacje 

dostarczone na tej stronie są uzyskiwane ze źródeł, które uważamy za wiarygodne, nie 

http://www.forexmart.com/


gwarantujemy dokładności, ważności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji lub 

danych udostępnionych użytkownikowi w jakimkolwiek określonym celu. Firma, jej pracownicy oraz  

dostawca będący stroną trzecią nie będą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek 

straty lub szkody poniesione w wyniku awarii strony internetowej z powodu działania lub zaniedbania 

jakichkolwiek innych stron zaangażowanych w tworzenie tej strony lub danych na niej zawartych, 

które są dla Ciebie dostępne; lub z jakiegokolwiek innego powodu związanego z Twoim dostępem, 

niemożnością dostępu lub korzystaniem ze strony internetowej lub danych materiałów, niezależnie 

od tego, czy okoliczności wywołujące taką przyczynę mogły być kontrolowane przez Firmę lub 

dowolnego dostawcę zapewniającego wsparcie w zakresie oprogramowania lub usług. 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze, przypadkowe, szczególne, 

moralne lub przykładowe wynikające z jakiegokolwiek korzystania lub niemożności korzystania z 

ninejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, niezależnie od tego, czy Firma została 

poinformowana o prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód i niezależnie od formy działania, czy to 

w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny 

sposób. Informacje zawarte na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów 

informacyjnych i nie powinny być traktowane jako oferta lub nakłanianie jakiejkolwiek osoby w 

jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub nakłanianie nie jest dozwolone, ani jakiejkolwiek 

osoby, której złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem, ani nie jest uważane za rekomendację 

kupna, sprzedaży lub innej transakcji. Zdecydowanie zaleca się uzyskanie niezależnej porady 

inwestycyjnej, finansowej, prawnej i podatkowej przed przystąpieniem do jakiejkolwiek inwestycji. 

Żadna część niniejszej strony internetowej nie powinna być odczytywana ani interpretowana jako porada 

inwestycyjna ze strony Firmy lub któregokolwiek z jej dyrektorów, urzędników lub pracowników. 

 
Instrumenty handlowe są odpowiednie dla danego inwestora pod warunkiem, że: 

● inwestor posiada wiedzę w kwestiach inwestycyjnych; 

● inwestor rozumie związane z tym ryzyko; 

● inwrstor jest w stanie ponieść ryzyko inwestycyjne; 

● inwestor uważa, że taka inwestycja jest odpowiednia dla jego/jej konkretnych celów 

inwestycyjnych i potrzeb finansowych; 

● inwestor nie potrzebuje płynności inwestycji. 
 

Jeżeli inwestor nieprofesjonalny inwestuje w instrumenty handlowe, zaleca się, aby zainwestowana 

została w ten sposób tylko część środków przeznaczonych do inwestycji długoterminowej. Wskazane 

jest również, aby wszyscy inwestorzy zasięgnęli porady profesjonalnego doradcy inwestycyjnego 

przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji w instrumenty handlowe. 

 
Dostęp 
 

Niniejsza strona internetowa oraz informacje, narzędzia i materiały na niej zawarte nie są skierowane 

ani przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, który 

jest obywatelem lub rezydentem lub znajduje się w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka dystrybucja, 

publikacja, dostępność lub użytkowanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub narażałaby Firmę 

na jakiekolwiek wymogi rejestracyjne lub licencyjne w takiej jurysdykcji. 

 
Połączone strony internetowe 
 

Niniejsza strona internetowa zawiera również linki do innych stron internetowych kontrolowanych 

lub oferowanych przez osoby trzecie. Firma nie sprawdza i niniejszym zrzeka się odpowiedzialności 

za jakiekolwiek informacje lub materiały zamieszczone na stronach internetowych osób trzecich 

połączonych z niniejszą stroną internetową. Tworząc link do strony internetowej osób trzecich, 

Firma nie wspiera ani nie rekomenduje żadnych produktów lub usług oferowanych na tej stronie.



Bezpieczeństwo 

 
Jeżeli Ty, jako Klient, komunikujesz się z Firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy 

pamiętać, że bezpieczeństwo takiej poczty nie jest pewne. Wysyłając wrażliwe lub poufne wiadomości 

e-mail, które nie są szyfrowane, akceptujesz ryzyko braku takiej pewności i ewentualnego braku 

poufności w Internecie. Internet nie jest w 100% bezpieczny i ktoś może przechwycić i przeczytać Twoje 

wiadomości. 

 
Prywatność 

 
Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, będą traktowane jako poufne zgodnie z naszą 

Polityką prywatności i będą udostępniane wyłącznie Firmie i jej partnerom biznesowym i nie 

zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem postępowania sądowego. Systemy śledzenia 

stron internetowych mogą również gromadzić dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie stron, 

sposobu, w jaki odkryłeś daną stronę, częstotliwości jej odwiedzin itp. Informacje, które 

uzyskujemy, są wykorzystywane do ulepszania zawartości naszej strony internetowej i mogą być 

wykorzystywane przez nas do kontaktowania się z Tobą za pomocą wszelkich odpowiednich środków 

oraz do dostarczania wszelkich informacji, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie przydatne. 


