
Umowa dot. korzystania z systemu CopyTrade. 

 
 

Niniejsza Umowa Trójstronna (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta pomiędzy 

ForexMart (zwanym dalej „Firmą”), Klientem ForexMart (zwanym dalej 

„Subskrybentem”), który zamierza kopiować transakcje internetowe dowolnego Klienta 

Firmy w celu osiągania zysku i rozumie wszelkie ryzyka finansowe, a Klientem – 

uczestnikiem systemu CopyTrade (zwanym dalej „Traderem”) – który zamierza 

umożliwić Subskrybentowi kopiowanie jego/jej transakcji. 

 

1. Definicje 

 
„Firma” oznacza ForexMart Group, która zapewnia platformę handlową oraz system 

płatności i rozliczeń między Subskrybentem a Traderem (zwane dalej Systemem 

CopyTrade). 

 

„Trader” oznacza Klienta Firmy zarejestrowanego w systemie CopyTrade jako Trader w 

celu lub z zamiarem udostępniania swoich transakcji do kopiowania oraz zarządzania 

swoim kontem we własnym imieniu i w imieniu Subskrybentów, którzy korzystają z 

systemu do kopiowania jego/jej transakcji. 

„Subskrybent” oznacza Klienta Firmy zarejestrowanego w systemie CopyTrade jako 

Subskrybent w celu lub z zamiarem kopiowania transakcji Tradera, który uczestniczy w 

systemie CopyTrade. 

„Monitoring” oznacza konkretną stronę internetową Firmy, która zawiera informacje o 

Traderach. Ta strona jest publicznie dostępna na stronie internetowej Firmy w sekcji 

CopyTrade w Gabinecie Klienta i Strefie Subskrybenta. 

2. Postanowienia ogólne 

 
1. Opis systemu CopyTrade 

 
System CopyTrade to oprogramowanie opracowane i będące własnością Firmy, 

zaprojektowane w celu technicznego wdrożenia i automatyzacji wszystkich procesów 

kopiowania między kontami handlowymi zarejestrowanymi w Firmie. System CopyTrade 

zapewnia następujące zautomatyzowane procesy: 

1. Rejestracja Subskrybenta w systemie CopyTrade; 

 
2. Rejestracja Tradera w systemie CopyTrade; 

 
3. Subskrypcja Subskrybenta na konto Tradera w celu kopiowania zleceń Tradera na 

konto Subskrybenta; 

 
4. Obliczanie prowizji wypłacanej przez Subskrybenta Traderowi za skopiowane 

i zrealizowane zyskowne transkacje; 

 

5. Naliczanie prowizji za każdy dzień subskrypcji wypłacanej Traderowi przez 
Subskrybenta; 
 

6. Naliczanie prowizji na konto Tradera; 



 
7. Dokonywanie zmian przez Tradera w parametrach kopiowania jego/jej transakcji; 

 
8. Dokonywanie zmian przez Subskrybenta w parametrach subskrypcji do kopiowania 

transakcji; 

 
9. Wyświetlanie aktualnych informacji dotyczących konta Tradera w Strefie Subskrybenta. 

 
        
 

2. System CopyTrade jest dostępny w Gabinecie Klienta dla każdego Klienta Firmy 

zarejestrowanego w systemie CopyTrade jako Subskrybent lub Trader. Art. 6. 

Umowy zawiera regulamin techniczny systemu CopyTrade. 

3. System CopyTrade niesie ze sobą ryzyko związane zarówno z transakcjami 

dokonanymi przez Tradera, jak i tymi kopiowanymi przez Subskrybenta. Ponadto mogą 

wystąpić zakłócenia techniczne spowodowane wadami platformy handlowej lub 

systemu CopyTrade. 

 

3. Prawa i obowiązki Firmy. 

 
Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki Firmy poza prawami i obowiązkami 

określonymi w Umowie o Ofercie Publicznej przyjętej w momencie otwarcia konta 

handlowego przez Klienta. Firma wypełni wszystkie zobowiązania określone w niniejszej 

Umowie pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania serwerów Firmy. 

 

1. Kopiowanie transakcji 

 
Firma zatwierdzi wniosek Subskrybenta o skopiowanie transakcji z konta Tradera na 

konto Subskrybenta w ciągu 30 minut po zaakceptowaniu żądania przez Tradera. 

 

Firma skopiuje transakcje z konta Tradera na konto Subskrybenta w czasie 

rzeczywistym z maksymalnym opóźnieniem 2 minut. 

 
Zlecenia, które pozostają otwarte krócej niż 2 minuty, nie mogą być kopiowane z konta 

Tradera na konto Subskrybenta. 

Jeśli Trader ustawi poziomy Stop Loss lub Take Profit dla otwartej pozycji w systemie 

CopyTrade, powyższe zmiany mogą zostać zastosowane do skopiowanych transakcji 

Subskrybenta z opóźnieniem około 1-2 minut. Klient akceptuje możliwe konsekwencje 

takiego opóźnienia. 

Opcje zakupione mniej niż 2 minuty przed ich aktywacją mogą nie zostać skopiowane z 

konta Tradera na konto Subskrybenta. 

2. Zyski i straty 

 
Po otrzymaniu przez Tradera wniosku o skopiowanie transakcji, Firma będzie na bieżąco 

rejestrować zyski i straty z transakcji otwartych przez Tradera, a także z transakcji 

skopiowanych na konto Subskrybenta. Zapisy te będą dostarczane co godzinę i będą 

dostępne w Gabinecie Klienta i Strefie Tradera. 



3. Rezygnacja z subskrypcji systemu CopyTrade 

 
Jeśli Subskrybent lub Trader złoży wniosek o rezygnację z subskrypcji, Firma przetworzy 

go w ciągu 30 minut. Zyski, które mają zostać wypłacone Subskrybentowi, mogą różnić 

się od zysków wyświetlanych w Strefie Subskrybenta po anulowaniu subskrypcji, w tym w 

przypadku, gdy Trader poniósł straty, a jego/jej transakcje zostały zamknięte przez 

zlecenie stop-out w momencie, gdy informacja była w trakcie aktualizacji. 

 

4. Ochrona środków Subskrybenta przed wypłatami Tradera 

 
Firma gwarantuje, że Trader nie będzie w stanie wypłacić środków z konta Subskrybenta 

w okresie subskrypcji. Ponadto Trader nie bedzie w stanie wypłacić środków 

wymaganych do utrzymania otwartych pozycji. 

5. Udostępnianie danych kontaktowych 

 
Firma zapewnia, że dane kontaktowe Tradera (e-mail i numer telefonu) oraz statystyki 

jego/jej konta są publicznie dostępne na stronie monitoringu. Podane informacje mogą 

zostać wykorzystane do kontaktu z Traderem. 

 
Firma zapewnia, że dane kontaktowe Subskrybenta (e-mail i numer telefonu) są 

dostępne dla Tradera, którego/której transakcje podlegają kopiowaniu. Informacje staną 

się dostępne dla Tradera po zaakceptowaniu przez niego/nią wniosku Subskrybenta o 

kopiowanie transakcji. 

 

6. Trader uznaje prawo Firmy do anulowania, częściowo lub w całości, wszelkich 

zysków uzyskanych przez Tradera w systemie CopyTrade, jeśli Firma odkryje, że 

Trader naraził na szwank publiczny wizerunek Firmy za pomocą jakichkolwiek środków 

komunikacji, w tym wiadomości e-mail, wiadomości wewnętrznych wysłanych do 

Subskrybenta lub poprzez opis projektu CopyTrade na stronie monitoringu i w sieciach 

społecznościowych, itp. 

 

7. Firma ma prawo do zmiany wszelkich informacji o Traderze bez wcześniejszego 

powiadomienia, jeśli odkryje, że Trader celowo podał/-a informacje częściowo lub w 

całości identyczne lub podobne do tych dostarczanych przez innych Traderów, które 

mogą wprowadzać Subksrybenta w błąd. W niektórych przypadkach aktywność Tradera 

w systemie CopyTrade może zostać zakończona. 

 

8. Firma gwarantuje Traderowi uznanie prowizji, jeśli jego/jej transakcje są kopiowane 

przez innych Traderów. Tak więc, jeśli Trader Nr 2 skopiuje transakcje Tradera Nr 1 i 

sprzeda je Subskrybentowi Nr 3, Trader Nr 2 zapłaci 10% od prowizji zapłaconej przez 

Subskrybenta Traderowi Nr 1. Oznacza to, że prowizja jest wypłacana zgodnie z 

paragrafem 6.9 niniejszej Umowy. 

 

9. Firma gwarantuje, że wybrane przez Subskrybenta parametry subskrypcji zostaną 

spełnione. Transakcje są kopiowane z konta Tradera na konto Subskrybenta na 

warunkach określonych przez Tradera w ustawieniach wybranych przez Subskrybenta. 

W trakcie trwania subskrypcji warunki kopiowania nie ulegają zmianie. W przypadku 

zmiany warunków kopiowania przez Tradera, nowe warunki mają zastosowanie 

wyłącznie do nowych subskrypcji. 

 

4. Prawa i obowiązki Subskrybenta 



Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki Subskrybenta oprócz praw i obowiązków 

wynikających z Umowy o Ofercie Publicznej, która została zaakceptowana przez Klienta 

podczas procesu rejestracji. Subskrybent korzysta z praw w zakresie, jaki umożliwiają 

oprogramowanie i urządzenia sprzętowe Firmy. W przypadku problemów technicznych 

i/lub awarii oprogramowania Firma nie może zapewnić pełnego przestrzegania praw 

Subskrybenta. 

 

1. Potwierdzenie ryzyka 

 
Subskrybent niniejszym przyjmuje do wiadomości i uwzględnia wszelkie ryzyka 

określone w Art. 7. niniejszej Umowy. Subskrybent rozumie, że informacje zawarte w 

aktualnym ostrzeżeniu o ryzyku mogą być niepełne i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko 

wywołane przez Firmę lub stronę trzecią w uzasadnionych przypadkach. 

 

2. Potwierdzenie przepisów technicznych systemu CopyTrade 

 
Subskrybent przyjmuje do wiadomości i akceptuje regulacje techniczne systemu 

CopyTrade opisane w Art. 6. niniejszej Umowy oraz wszelkie ryzyka z nimi związane. 

 
3. Potwierdzenie statusu Firmy na mocy niniejszej Umowy 

 
Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z niniejszą Umową Firma zapewnia 

techniczną implementację systemu CopyTrade i nie ponosi odpowiedzialności za wyniki 

handlowe na koncie Tradera. 

 

4. Kontakt z Traderem w sprawie zarządzania kontem 

 

Subskrybent kontaktuje się bezpośrednio z Traderem w każdej sprawie związanej z 

zarządzaniem kontem Tradera, korzystając z danych kontaktowych podanych zgodnie z 

paragrafem 3.5 niniejszej Umowy, jeśli którykolwiek z warunków kopiowania nie jest 

wyraźnie wskazany przez Tradera w systemie CopyTrade. 

 

5. Kopiowanie transakcji z konta Tradera 
 
Subskrybent może złożyć wniosek o skopiowanie transakcji z konta preferowanego Tradera w 
Strefie Subskrybenta. Wniosek o skopiowanie transakcji nie gwarantuje, że zostanie on 
zaakceptowany przez Tradera. Proces kopiowania transakcji rozpocznie się w ciągu 30 minut 
po zaakceptowaniu wniosku przez Tradera. Subskrybent może kopiować transakcje z 
nieograniczonej liczby kont. 

 

6. Dostęp do statystyk konta Tradera 
        
Subskrybent ma pełny dostęp do statystyk konta Tradera, w tym danych dotyczących salda, 
kapitału i aktualnych zysków, które są aktualizowane co godzinę w normalnych warunkach 
rynkowych. Na podstawie tych informacji Subskrybent może zdecydować o anulowaniu 
subskrypcji kopiowania transakcji Tradera. Subskrybent musi być jednak świadomy/a 
możliwych opóźnień w aktualizacjach informacji, które nie przekraczają 1 godziny w 
normalnych warunkach rynkowych. 

 

7. Zamykanie transakcji na koncie Subskrybenta 

 
Transakcje na koncie Subsrybenta są zamykane w czasie rzeczywistym po ich 

zamknięciu na koncie Tradera lub automatycznie zgodnie z paragrafem 6.13 niniejszej 

Umowy. Poza tym platforma handlowa umożliwia Subskrybentowi zamykanie 



skopiowanych transakcji według własnego uznania. 

8. Anulowanie subskrypcji 

 
 

Subskrypcja na kopiowanie transakcji zostanie anulowana, jeżeli: 

 
1. Trader lub Subskrybent zażąda anulowania subskrypcji; 

 
2. Środki na koncie Subskrybenta nie są wystarczające; 

 
3. Środki dostępne na koncie Subskrybenta nie wystarczają na opłacenie prowizji 

Traderowi. 

 

5. Prawa i obowiązki Tradera 

 
Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki Tradera oprócz praw i obowiązków 

wynikających z Umowy o Ofercie Publicznej, która została zaakceptowana przez Klienta 

podczas procesu rejestracji. Trader korzysta z praw w zakresie, jaki umożliwiają 

oprogramowanie i urządzenia sprzętowe Firmy. W przypadku problemów technicznych 

i/lub awarii oprogramowania Firma nie może zapewnić pełnego przestrzegania praw 

Tradera. 

 

1. Potwierdzenie ryzyka 

 
Trader niniejszym przyjmuje do wiadomości i bierze pod uwagę wszelkie ryzyka 

określone w Art. 7. niniejszej Umowy. Trader rozumie, że informacje zawarte w 

aktualnym ostrzeżeniu o ryzyku mogą być niepełne i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko 

wywołane przez Firmę lub stronę trzecią w uzasadnionych przypadkach. Trader 

przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez niego/nią lub 

jego/jej Subskrybentów, które mogą wynikać z jego/jej handlu na rynku Forex. 

 

2. Potwierdzenie przepisów technicznych systemu CopyTrade 

 
Trader przyjmuje do wiadomości i akceptuje regulacje techniczne systemu CopyTrade 

opisane w Art. 6. niniejszej Umowy oraz wszelkie ryzyka z nimi związane. 

 

3. Potwierdzenie statusu Firmy na mocy niniejszej Umowy 

 

Trader przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z niniejszą Umową Firma zapewnia 

techniczną implementację systemu CopyTrade i nie ponosi odpowiedzialności za wyniki 

handlowe na koncie Tradera. Firma nie jest zleceniodawcą ani beneficjentem 

jakichkolwiek transakcji i/lub zysków Tradera. 

 

4. Kontakt z Subskrybentem w sprawie zarządzania kontem 

 
Trader kontaktuje się bezpośrednio z Subskrybentem w każdej sprawie związanej z 

zarządaniem kontem Tradera, korzystając z danych kontaktowych podanych zgodnie z 

paragrafem 3.5. niniejszej Umowy, jeśli którykolwiek z warunków kopiowania nie jest 

wyraźnie określony przez Tradera w systemie CopyTrade. Trader odpowiada na 

wszelkie pytania Subskrybenta w ciągu 72 godzin w okresie subskrypcji oraz w ciągu 30 



dni po anulowaniu subskrypcji. 

 

5. Informacje o monitorowaniu 

 
Po zarejestrowaniu się Tradera w systemie CopyTrade, jego/jej konto zostanie 

automatycznie dodane do Listy monitoringu, która jest dostępna na stronie internetowej 

Firmy oraz w Strefie Klienta.  

 

6. Kopiowanie transakcji z konta Tradera 

 
Po zarejestrowaniu się Tradera w systemie CopyTrade może on/ona akceptować 
wnioski Subskrybentów o kopiowanie transakcji. Trader ma prawo w dowolnym 
momencie odrzucić wniosek. Niemniej jednak, jeśli Subskrybent poniesie straty w 
wyniku kopiowania transakcji, Trader nie może anulować subskrypcji wyłącznie na 
podstawie własnej decyzji bez uprzedniego powiadomienia. 

7. Anulowanie subskrypcji w systemie CopyTrade 

 
Kopiowanie transakcji w systemie CopyTrade zostanie anulowane jeśli: 

 
1. Trader anuluje subskrypcję, klikając „Anuluj subskrypcję” w Gabinecie Klienta; 

 
2. Subskrybent anuluje subskrypcję, klikając „Anuluj subskrypcję” w Strefie 

Subskrybenta; 

 
3. Środki dostępne na koncie Subskrybenta nie wystarczają na opłacenie prowizji 

Traderowi; 

 
4. Firma anuluje subskrypcję po złożeniu przez Subskrybenta lub Tradera 

wniosku o jej anulowanie w Dziale Obsługi Klienta. 

 
8. W przypadku, gdy Subskrybent poniesie straty w wyniku kopiowania transakcji, 

Trader nie może anulować subskrypcji Subskrybenta wyłącznie na podstawie własnej 

decyzji bez uprzedniego powiadomienia. 

9. Prowizja dla Tradera 

W przypadku, gdy Subskrybent otrzymał zyski w wyniku kopiowania transakcji w 

okresie subskrypcji, prowizja określona w Artykule 6. niniejszej Umowy zostanie 

wpłacona na konto Tradera lub inne konto, jeśli zostało to określone, zgodnie z 

paragrafem 6.9. 

 

6. Przepisy techniczne dotyczące systemu CopyTrade 

 
1. Przepisy techniczne dotyczące systemu CopyTrade opisują szereg procesów 

technicznych oraz czas ich trwania. Trader i Subskrybent przyjmują do wiadomości 

wszelkie możliwe braki w procedurach opisanych w niniejszej Umowie z powodu 

problemów technicznych i/lub awarii oprogramowania. 

2. Przepisy techniczne systemu CopyTrade mają zastosowanie do następujących 

procesów: 

1. Rejestracji Subskrybenta i Tradera w systemie CopyTrade w Gabinecie Klienta 

Firmy; 

2. Przechowywania danych kontaktowych Tradera i Subskrybenta. Informacje te są 



wykorzystywane w celu komunikacji stron niniejszej Umowy; 

 

3. Wniosku Subskrybenta o kopiowanie transakcji; 

 
4. Przyjęcia lub odrzucenia wniosku Subskrybenta przez Tradera; 

 
5. Zapisu skopiowanych transakcji z konta Tradera przez Subskrybenta ; 

 
6. Zapisu par walutowych w transakcjach do skopiowania przez Subskrybenta; 

 
7. Zapisu prowizji za każdą zyskowną transakcję, która ma zostać zapłacona 

Traderowi przez Subskrybenta; 

 

8. Zapisu prowizji od 0,01 lota z każdej zyskownej transakcji, która ma zostać 

zapłacona Traderowi przez Subskrybenta; 

 

9. Zapisu udziału w zysku, który Subskrybent ma zapłacić Traderowi; 

 
10. Zapisu dziennej prowizji, którą Subskrybent ma zapłacić Traderowi każdego 

dnia, z wyłączeniem weekendów i dni wolnych od handlu na rynku Forex; 

 
11. Kopiowania transakcji z konta Tradera na konto Subskrybenta; 

 
12. Wniosku Subskrybenta o anulowanie subskrypcji; 

 
13. Wniosku Tradera o anulowanie subskrypcji; 

 
14. Zakończenia kopiowania transakcji z konta Tradera na konto Subskrybenta; 

 
15. Zapewnienia każdemu Subskrybentowi dostępu do statystyk dotyczących 

systemu CopyTrade na Liście monitoringu oraz danych na koncie Tradera; 

 

16. Automatycznego zamykania transakcji na koncie Subskrybenta. 

 
3. Rejestracja 

 
1. Rejestracja Subskrybenta 

 
Po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszej Umowy w Gabinecie Klienta Firmy, jest 

on/ona zarejestrowany/a w systemie CopyTrade jako Subskrybent. Podczas procesu 

rejestracji Subskrybent podaje swoje dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu i 

komunikatory internetowe), które będą dostępne dla Traderów, których transakcje 

kopiuje Subskrybent. Subskrybent może w każdej chwili zmienić swoje dane 

kontaktowe. Strefa Subskrybenta będzie dla niego/niej dostępna w Gabinecie Klienta 

Firmy po zakończeniu jego/jej rejestracji. 

 

2. Rejestracja Tradera 

 
Po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszej Umowy w Gabinecie Klienta Firmy, jest 

on/ona zarejestrowany/a w systemie CopyTrade jako Trader. Podczas procesu 

rejestracji Trader podaje swoje dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu i komunikatory 

internetowe), które będą dostępne dla Subskrybentów, którzy kopiują transakcje z konta 

Tradera. Trader może w każdej chwili zmienić swoje dane kontaktowe. 



 

Podczas procesu rejestracji, Trader ustala kwotę prowizji, która ma zostać wpłacona na 

konto Tradera z konta Subskrybenta za każdą zamkniętą dochodową transakcję 

skopiowaną przez Subskrybenta oraz prowizję, która zostanie wypłacona z konta 

Subskrybenta za każdy dzień subskrypcji, z wyjątkiem dni wolnych od handlu na rynku 

Forex. Strefa Tradera będzie dla niego/niej dostępna w Gabinecie Klienta Firmy po 

zakończeniu jego/jej rejestracji. 

 

3. Wybierając Tradera, Subskrybent powinien/powinna zwrócić uwagę na typ konta 

Tradera. Subskrybent i Trader muszą mieć ten sam typ konta, aby wykonywać 

pomyślne kopiowanie transakcji. W przeciwnym razie subskrypcja wybranego 

Tradera będzie niedostępna. 

 

4. Wniosek Subskrybenta o kopiowanie transakcji 

 
Subskrybent składa wniosek o kopiowanie transakcji Tradera, wybierając Tradera z Listy 

monitoringu. 

 

W przypadku, gdy Trader przyjął/przyjęła wniosek, system rozpocznie kopiowanie 

transakcji w ciągu 30 minut po akceptacji. W przypadku, gdy Trader odrzucił/a wniosek, 

system nie rozpocznie kopiowania transakcji na konto Subskrybenta. 

 

5. Przyjęcie wniosku o kopiowanie transakcji przez Tradera 

 
Trader ma dostęp do nowych wniosków o kopiowanie transakcji w Strefie Tradera. 

Trader ma prawo przyjąć lub odrzucić każdy wniosek, wybierając odpowiednią opcję w 

Strefie Tradera w ciągu 72 godzin od jego otrzymania. Wniosek zignorowany przez 

Tradera zostanie automatycznie anulowany w ciągu 72 godzin po jego otrzymaniu. 

6. Kopiowanie transakcji na konto Subskrybenta 

 
Gdy Trader przyjmie wniosek o skopiowanie swoich transakcji na konto Subskrybenta, 

system rozpocznie kopiowanie transakcji w ciągu 30 minut. 

7. Anulowanie kopiowania transakcji na konto Subskrybenta 

 
Gdy Subskrybent zrezygnuje z kopiowania transakcji, system zatrzyma proces 

kopiowania w ciągu 30 minut. 

8. Aktualizacja danych o zyskach Tradera/Subskrybenta 

 
Dane o zyskach Tradera i Subskrybenta są regularnie aktualizowane. Informacje te 

znajdują się w Strefie Tradera oraz w Strefie Subskrybenta. 

 

9. Prowizje wpłacane na konto Tradera 

 
Naliczanie i pobieranie prowizji na konto Tradera jest procesem w pełni 

automatycznym. Jeśli subskrypcja zostanie anulowana, a Subskrybent osiągnie zysk, 

prowizja za transakcję, prowizja za 0,01 lota i część zysku zostaną potrącone z konta 

Subskrybenta i przekazane na konto Tradera. Prowizja naliczana jest na podstawie 

wyników handlowych (całkowitego zysku i całkowitej straty), otrzymanych w okresie 

subskrypcji w systemie CopyTrade. Dzienna prowizja jest potrącana z konta 



Subskrybenta i przekazywana na konto Tradera na koniec każdego dnia, z 

wyłączeniem dni wolnych od handlu na rynku Forex. 

10. Zasilenie konta Tradera 

 
Trader może wpłacić środki na swoje konto, postępując zgodnie ze standardową 

procedurą w sekcji bezpieczeństwa na oficjalnej stronie internetowej Firmy. 

Zdeponowane środki są rejestrowane na koncie Tradera po ich otrzymaniu przez Firmę. 

 

11. Zasilenie konta Subskrybenta 

 
Subskrybent może wpłacić środki na swoje konto, postępując zgodnie ze standardową 

procedurą w sekcji bezpieczeństwa na oficjalnej stronie internetowej Firmy. 

Zdeponowane środki są rejestrowane na koncie Subskrybenta po ich otrzymaniu przez 

Firmę. 

 

12. Dostęp do statystyk w systemie CopyTrade 

Statystyki w systemie CopyTrade obejmują: 

1. Monitoring kont w Gabinecie Klienta. Strona monitoringu może być również 

umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Firmy i/lub stronach internetowych 

oficjalnych partnerów Firmy; 

 

2. Dane o saldzie i wolnych środkach w momencie ostatniej aktualizacji; 

 
3. Bieżące kopiowanie transakcji z konta Tradera i historię subskrypcji; 

 
13. Statystyki CopyTrade dostarczane przez Firmę są adresowane do Subskrybenta, 

aby mógł/mogła monitorować aktywność Tradera. Jednocześnie Trader i Subskrybent 

muszą być świadomi możliwych opóźnień w aktualizacjach statystyk, które nie 

przekraczają 1-2 godzin w normalnych warunkach rynkowych. 

 

14. Automatyczne zamykanie transakcji na koncie Subskrybenta. 

 
1. Jeśli Subskrybent nie ma wystarczających środków, aby skopiować transakcje, 

wszystkie ostatnio skopiowane transakcje na koncie Subskrybenta zostaną zamknięte 

po aktualnej cenie. Transakcje nie zostaną zamknięte, jeśli Subskrybent aktywuje opcję 

w Gabinecie Klienta, która utrzymuje otwarte transakcje w przypadku 

niewystarczających środków na otwarcie nowych transakcji.  

2. Jeśli Subskrybentowi zabraknie środków na zapłacenie prowizji Traderowi, 

wszystkie ostatnio skopiowane transakcje na koncie Subskrybenta zostaną 

zamknięte po aktualnej cenie. 

 

15. Jeśli konta Tradera i Subskrybenta są zarejestrowane pod nazwą tej samej osoby 

fizycznej lub prawnej lub bliskiego krewnego, transakcje nie mogą być kopiowane 

między takimi kontami, jeśli ustalona jest prowizja za lota. 

 

16. W przypadku przeciwstawnych pozycji, częściowo zamknięte transakcje nie są 

kopiowane na konto Subskrybenta. 

 



7. Ostrzeżenie o ryzyku 

 
1. Rejestrując się w systemie CopyTrade, Trader i Subskrybent przyjmują do 

wiadomości i akceptują Ostrzeżenie o ryzyku. 

 

2. Subskrybent w pełni rozumie ryzyko straty związanej z nieudanym handlem na 

koncie Tradera. 

3. Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że dane podane w statystykach CopyTrade 

zgodnie z paragrafem 6.12 niniejszej Umowy mogą różnić się od aktualnych informacji. 

Trader, między innymi, może ponieść znaczne straty w czasie, gdy statystyki nie 

zostały jeszcze zaktualizowane. Opóźnienia w aktualizacji salda, wolnych środków i 

innych informacji nie powinny przekraczać 1-2 godzin w normalnych warunkach 

rynkowych. 

 

4. Subskrybent przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszelkie ryzyko związane z 

opóźnieniami aktualizacji statystyk dotyczących zysków, salda i wolnych środków. 

Subskrybent rozumie, że dane podane w Stefie Subskrybenta mogą różnić się od 

informacji wykorzystywanych do obliczania zysków otrzymanych przez Subskrybenta z 

kopiowania transakcji. 

 

5. Trader i Subskrybent przyjmują do wiadomości i akceptują wszelkie ryzyko związane 

z możliwymi opóźnieniami w przetwarzaniu wniosków przez system. Takie opóźnienia 

mogą przekroczyć 15 minut. W przypadku problemów technicznych po stronie Firmy, 

Firma nie gwarantuje terminowego zatwierdzenia lub anulowania subskrypcji, a także 

aktualizacji statystyk w systemie CopyTrade. Subskrybent i Trader akceptują i 

potwierdzają fakt, że wszelkie ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w 

przetwarzaniu wniosków przez system CopyTrade może skutkować stratami zarówno 

dla Tradera, jak i Subskrybenta. 

 

8. Reklamacje i spory 

 
1. Trader i Subskrybent zobowiązani są dołożyć wszelkich starań w celu 

rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji i sporów związanych z regulacjami 

technicznymi systemu CopyTrade drogą e-mailową z Firmą. Strony zobowiązują się 

do zachowania poufności wszystkich informacji do czasu rozstrzygnięcia reklamacji 

lub sporu. 

 

2. Firma odpowie na wszelkie reklamacje i spory związane z funkcjonowaniem 

systemu CopyTrade w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. Firma nie zajmuje się 

reklamacjami ani sporami związanymi ze stratami, które są wynikiem działalności 

Tradera na rynku Forex. 

 

3. Wszelkie reklamacje i spory podlegają niniejszej Umowie i zasadom zdrowego 

rozsądku, w przypadku, gdy jakikolwiek aspekt systemu CopyTrade nie jest w pełni 

przedstawiony w niniejszej Umowie. 

 

9. Język 

 
1. Językiem niniejszej Umowy jest język angielski. 

 



2. Dla wygody Klienta Firma może udostępnić wersję Umowy w innym języku niż 

angielski. Przetłumaczona wersja Umowy ma jedynie charakter informacyjny. 

 

3. W przypadku rozbieżności między angielską wersją niniejszej Umowy a 

jakimkolwiek tłumaczeniem, wersja angielska będzie rozstrzygająca. 

 


