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Ważna uwaga: niniejszy dokument nie zawiera ani nie wyjaśnia wszystkich ryzyk i innych istotnych 

aspektów związanych ze sprzedażą wszystkich instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych 

oferowanych przez Spółkę. Niniejszy dokument ma na celu ogólne wyjaśnienie charakteru ryzyk 

związanych z transakcjami na instrumentach finansowych w sposób uczciwy i nie wprowadzający w 

błąd zgodnie z ustawą. Ponadto, jeśli Klient zdecyduje się nawiązać relacje biznesowe ze Spółką, zaleca 

się, aby zapoznał się i zrozumiał wszystkie związane ryzyka przed zawarciem transakcji. W przypadku, 

gdy Klient nie rozumie ryzyka, powinien zasięgnąć profesjonalnej porady niezależnego doradcy 

finansowego lub w ogóle nie dokonywać transakcji. 
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1. Wstęp. 

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (zwana dalej „Spółką”) jest Firmą Inwestycyjną regulowaną 

przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z licencją №158 / 11. Niniejsze 

zawiadomienie jest udostępniane wszystkim potencjalnym klientom zgodnie z dyrektywą w sprawie 

rynków instrumentów finansowych (MiFID) w sprawie cypryjskiej ustawy o Unii Europejskiej oraz usług 

inwestycyjnych i rynków regulowanych z 2007 r. (Ustawa 144 (I) / 2007). 

1.1 Wszyscy potencjalni Klienci powinni uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia o ryzyku zawarte w 

tym dokumencie. Należy jednak zauważyć, że niniejszy dokument nie może i nie ujawnia ani nie 

wyjaśnia wszystkich zagrożeń i innych istotnych aspektów związanych z transakcjami na instrumentach 

finansowych (w tym pochodnych instrumentach finansowych, takich jak CFD). Zawiadomienie miało 

na celu ogólne wyjaśnienie charakteru ryzyk związanych z transakcjami na instrumentach finansowych 

w sposób uczciwy i nie wprowadzający w błąd. 

1.2 Klient nie powinien angażować się w żadną inwestycję bezpośrednio lub pośrednio w Instrumenty 

Finansowe, chyba że wie i rozumie ryzyko związane z każdym z Instrumentów Finansowych. Spółka nie 

zapewni Klientowi żadnych porad inwestycyjnych związanych z inwestycjami lub możliwymi 

transakcjami w zakresie inwestycji lub Instrumentów Finansowych ani nie wyda żadnych rekomendacji 

inwestycyjnych. Zatem przed złożeniem wniosku o konto handlowe w Spółce lub złożeniem transakcji 

Klient powinien dokładnie rozważyć, czy inwestowanie w konkretny instrument finansowy jest dla 

niego odpowiednie w świetle jego sytuacji i zasobów finansowych. Jeśli Klient nie rozumie związanego 

z tym ryzyka, powinien zasięgnąć porady i konsultacji u niezależnego doradcy finansowego. Jeśli Klient 

nadal nie rozumie ryzyka związanego z obrotem jakimikolwiek instrumentami finansowymi, nie 

powinien być zaangażowany w obrót w żadnych okolicznościach. 

Klient powinien potwierdzić, że ponosi duże ryzyko poniesienia strat i szkód w wyniku zakupu i / lub 

sprzedaży dowolnego Instrumentu Finansowego i akceptuje, że jest gotów podjąć to ryzyko. 

 

2. Ryzyka. 

2.1 Ryzyko techniczne. 

Klient jest odpowiedzialny za ryzyko strat finansowych spowodowanych awarią systemów 

informacyjnych, komunikacyjnych, elektronicznych i innych. Wynikiem każdej awarii systemu może być 

to, że jego zlecenie nie jest wykonywane zgodnie z jego instrukcjami lub nie jest w ogóle wykonywane. 

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku takiej awarii. 

Podczas handlu za pośrednictwem Terminalu Klienta Klient jest odpowiedzialny za ryzyko strat 

finansowych spowodowanych, ale nie ograniczając się do: 

• Awarii sprzętu lub oprogramowania klienta lub firmy, nieprawidłowe działanie lub niewłaściwe 

użycie; 

• Słabego połączenia z Internetem po stronie Klienta lub Firmy, lub oba, przerwy w transmisji lub 

awarie publicznej sieci elektrycznej, ataki hakerów, przeciążenie połączenia; 

• Niewłaściwe ustawienia w Terminalu Klienta; 
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• Opóźnione aktualizacje Terminala Klienta; 

• Klient pomija obowiązujące zasady opisane na stronie internetowej Spółki; 

• Awaria Internetu, serwerów, sieci komórkowych lub innych linii komunikacyjnych po stronie Spółki, 

po stronie Klienta lub obu. 

W przypadku takiej awarii Klient przyjmuje do wiadomości, że może to prowadzić do opóźnień w 

realizacji lub rozliczeniu transakcji lub zlecenie klienta może nie zostać wykonane zgodnie z 

instrukcjami klienta lub transakcja może nie zostać wykonana w ogóle. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że w okresach nadmiernej zmienności może mieć pewne trudności z 

połączeniem przez telefon z Dealerem, zwłaszcza przy bardzo zmiennych warunkach rynkowych (na 

przykład, gdy publikowane są kluczowe wskaźniki makroekonomiczne). 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, szkody, odszkodowania, koszty 

lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez opisane powyżej awarie, ale nie 

wyłącznie. 

2.2 Nietypowe warunki rynkowe. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że w ramach Nietypowych warunków rynkowych okres, w którym 

rozpatrywane są wnioski, może zostać przedłużony. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że w pewnych warunkach rynkowych wykonanie zlecenia może być 

trudne lub niemożliwe. 

2.3 Zawieszenia handlu. 

W pewnych warunkach rynkowych, takich jak niestabilność finansowa światowej gospodarki, 

likwidacja pozycji może być trudna lub niemożliwa. W takim przypadku Spółka zastrzega sobie prawo 

do zawieszenia lub ograniczenia obrotu na określonym instrumencie. 

2.4 Platforma handlowa. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji o Przepływie Kwotowań 

jest rzeczywista / aktualna Baza Kwotowań na Serwerze. Baza kwotowań w terminalu klienta nie jest 

wiarygodnym źródłem informacji o przepływie zleceń, ponieważ połączenie między terminalem klienta 

a serwerem może zostać zakłócone w pewnym momencie, a niektóre wyceny mogą po prostu nie 

dotrzeć do terminala klienta. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że gdy Klient zamknie okno składania / modyfikacji / usuwania zleceń 

lub okno otwierania / zamykania pozycji, żądania, które zostały wysłane do Serwera, nie zostaną 

anulowane. 

W przypadku, gdy Klient nie otrzymał wyniku wykonania poprzednio wysłanego zlecenia, ale zdecyduje 

się powtórzyć Instrukcję, Klient akceptuje ryzyko dokonania dwóch Transakcji zamiast jednej. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli Zlecenie oczekujące zostało już wykonane, ale Klient wysyła 

zlecenie w celu zmodyfikowania jego poziomu i poziomów Zleceń If-Done w tym samym czasie,  
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jedyna czynność, która zostanie wykonana, jest modyfikacja Stop Loss / lub Take Profit na pozycji 

otwartej po uruchomieniu Zlecenia oczekującego. 

3. Ryzyko histroii zachowania instrumentów finansowych. 

Klient musi potwierdzić, że wcześniejsze wyniki na  Instrumentach Finansowych nie gwarantują jego 

bieżących i / lub przyszłych wyników. 

Wykorzystanie danych historycznych nie stanowi wiążącej ani bezpiecznej prognozy dotyczącej 

przyszłych wyników instrumentów finansowych, do których się odnoszą. 

4. Komunikacja. 

Klient akceptuje ryzyko wszelkich strat finansowych spowodowanych faktem, że Klient otrzymał z 

opóźnieniem lub nie otrzymał żadnego powiadomienia od Spółki. 

Klient potwierdza, że niezaszyfrowane informacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są chronione 

przed nieautoryzowanym dostępem. 

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z niedostarczonymi wewnętrznymi 

wiadomościami Platformy Handlowej wysyłanymi do Klienta przez Spółkę. 

Klient jest całkowicie odpowiedzialny za prywatność informacji otrzymanych od Spółki i akceptuje 

ryzyko jakichkolwiek strat finansowych spowodowanych nieautoryzowanym dostępem strony trzeciej 

do Rachunku Inwestycyjnego Klienta. 

Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli upoważnione osoby trzecie mają dostęp do informacji, w 

tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej i danych osobowych, danych dostępu, gdy 

powyższe są przesyłane między Spółką lub jakąkolwiek inną stroną, za pomocą Internetu lub innych 

urządzeń komunikacji sieciowej, telefonu, lub jakiekolwiek inne środki elektroniczne. 

5. Zdarzenie siły wyższej. 

W przypadku zdarzenia siły wyższej Klient akceptuje ryzyko strat finansowych. 

6. Strona internetowa. 

Firma dokłada wszelkich starań, aby uzyskać informacje z wiarygodnych źródeł, ale materiały na stronie 

internetowej firmy są dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji. Firma nie składa żadnych oświadczeń 

(wyraźnych ani dorozumianych), że informacje, analizy i opinie wyrażone na stronie internetowej 

Spółki lub w inny sposób są dokładne, kompletne lub aktualne. 

Informacje zawarte na stronie internetowej Spółki są regularnie sprawdzane i aktualizowane przez 

Spółkę. Niezależnie od tego, dostarczone dane i informacje mogą podlegać zmianom podczas 

publikowania na stronie internetowej firmy. W związku z tym Spółka nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności wobec żadnego subskrybenta, klienta, partnera, dostawcy, kontrahenta lub strony 

trzeciej ani nie udziela żadnej gwarancji za terminowość, dokładność i kompletność informacji 

zawartych w niniejszym dokumencie lub na innych stronach internetowych, do których można  
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uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany dostarczonych 

informacji w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. 

7. Ostrzeżenie o ryzyku dla wymiany walut i instrumentów pochodnych. 

7.1 Produkty. 

Niniejsze zawiadomienie nie może ujawniać wszystkich ryzyk i innych istotnych aspektów walutowych 

i pochodnych produktów, takich jak kontrakty futures, opcje i kontrakty na różnice. Nie należy 

zajmować się tymi produktami, chyba że użytkownik zrozumie ich charakter i zakres narażenia na 

ryzyko. Powinieneś również być przekonany, że produkt jest odpowiedni dla Ciebie w świetle twojej 

sytuacji finansowej. 

Chociaż Forex i instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do zarządzania ryzykiem 

inwestycyjnym, niektóre z tych produktów są nieodpowiednie dla wielu inwestorów. Nie powinieneś 

angażować się w jakiekolwiek transakcje bezpośrednio lub pośrednio w produkty pochodne, chyba że 

wiesz i rozumiesz związane z nimi ryzyko oraz że możesz całkowicie stracić wszystkie swoje pieniądze. 

Różne instrumenty wiążą się z różnymi poziomami narażenia na ryzyko, a podejmując decyzję 

handlowe na takich instrumentach należy pamiętać o następujących kwestiach: 

7.2 Wpływ dźwigni finansowej. 

W warunkach wykorzystujących dźwignię finansową nawet niewielkie zmiany na rynku mogą mieć 

duży wpływ na rachunek klienta. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie konta oparte są o dźwignię 

finansową. 

Klient musi wziąć pod uwagę, że jeśli rynek będzie się poruszał w przeciwną stronę do oczekiwań 

Klienta, Klient może ponieść całkowitą stratę większą niż zdeponowane środki. 

Klient jest odpowiedzialny za wszystkie ryzyka, zasoby finansowe, z których korzysta Klient oraz za 

wybraną strategię handlową. 

Zaleca się umieszczenie Stop Loss w celu ograniczenia potencjalnych strat, a Take Profit w celu 

zaksięgowania zysków, gdy Klient nie będzie mógł zarządzać otwartymi pozycjami. 

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty finansowe spowodowane otwarciem pozycji przy 

użyciu tymczasowej nadwyżki w postaci większego depozytu zabezpieczającego na rachunku 

handlowym uzyskanego w wyniku zyskownej pozycji (anulowanej przez Spółkę później) otwartej w 

wyniku błędnego kwotowania (Spike) lub w wyniku kwotowania z oczywistego błędu. 

7.3 Instrumenty o dużej zmienności. 

Niektóre instrumenty charakteryzują się większą zmiennością, czyli występują większe wahania cen. 

Dlatego też Klient musi być świadom,że istnieje duże ryzyko strat, jak również zysków. Cena 

instrumentów pochodnych jest pochodną ceny instrumentu bazowego, do którego odnoszą się 

instrumenty (na przykład waluty, akcje, metale, indeksy itp.). Pochodne instrumenty finansowe i 

powiązane rynki mogą charakteryzować się dużą zmiennością. Ceny instrumentów i aktywów  
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bazowych mogą ulegać szybkim wahaniom w dużym zakresie i mogą odzwierciedlać nieprzewidziane 

zdarzenia lub zmiany warunków, z których żaden nie może być kontrolowany przez Klienta lub Spółkę. 

W pewnych warunkach rynkowych może nie być możliwe wykonanie zlecenia Klienta po 

zadeklarowanej cenie, co może prowadzić do strat. 

Może się tak zdarzyć na przykład w następujących okolicznościach: 

• Godziny otwarcia rynku 

• Publikacja danych makroekonomicznych 

• Szybki ruch cenowy 

• Niewystarczająca płynność do wykonania określonego zlecenia 

Na ceny instrumentów i aktywów bazowych będą miały wpływ, między innymi, zmieniająca się podaż 

i popyt, warunki polityczne, rolnicze, handlowe, algorytmy, krajowe i międzynarodowe wydarzenia 

polityczne i gospodarcze oraz dominujące cechy wybranego rynku. Dlatego też zlecenie Stop Loss nie 

może zagwarantować limitu strat. 

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niezależnie od wszelkich informacji, które mogą być 

oferowane przez Spółkę, wartość Instrumentów może się wahać w dół lub w górę, a nawet 

prawdopodobne jest, że inwestycja stanie się bezwartościowa. Wynika to z systemu zabezpieczającego 

mającego zastosowanie do takich transakcji, który zazwyczaj wiąże się ze stosunkowo niewielkim 

depozytem zabezpieczającymlub w odniesieniu do całkowitej wartości transakcji, tak że stosunkowo 

niewielki ruch na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie dramatyczny wpływ na handel. Jeśli 

ruch rynkowy jest po stronie Klienta, Klient może osiągnąć znaczny zysk, ale równie mały niekorzystny 

ruch rynkowy może nie tylko szybko spowodować utratę całego depozytu Klientów, ale może również 

narazić Klienta na dodatkową strata. 

7.4 Płynność. 

Niektóre aktywa bazowe mogą nie być wystarczająco płynne w wyniku zmniejszonego popytu na 

aktywa bazowe, a Klient może nie być w stanie uzyskać informacji na temat ich wartości lub zakresu 

związanego z tym ryzykiem. 

7.5 Poślizg cenowy. 

Jest to różnica między oczekiwaną ceną transakcji a ceną, po której transakcja została zrealizowana. 

Może wystąpić podczas dużej zmienności lub gdy duże transakcje są wykonywane po cenie, przy której 

nie ma popytu. 

7.6 Kontrakty na różnice. 

Kontrakty CFD dostępne do obrotu w Spółce są transakcjami spotowymi dające możliwość zarabiania 

na zmianach kursów walut, towarów, indeksów giełdowych lub cen akcji zwanych instrumentem 

bazowym. Jeśli ruch instrumentu bazowego jest na korzyść Klienta, klient może osiągnąć zysk, ale 

równie mały niekorzystny ruch rynkowy może nie tylko szybko spowodować utratę całego depozytu 

Klientów, ale także wszelkie dodatkowe prowizje i inne poniesione koszty. Tak więc Klient nie może  
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handlować na kontraktach CFD, chyba że jest skłonny podjąć ryzyko całkowitej utraty wszystkich 

zainwestowanych przez siebie pieniędzy, a także wszelkich dodatkowych prowizji i innych poniesionych 

kosztów. 

Klienci są zobowiązani do wpłacania środków na swoje konto handlowe w celu otwarcia pozycji. 

Wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego będzie zależał od instrumentu bazowego kontraktów 

CFD. Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego można ustalić lub obliczyć na podstawie bieżącej 

ceny instrumentu bazowego. Spółka nie powiadomi Klienta o wezwaniu do uzupełnienia depozytu 

zabezpieczającego w celu utrzymania pozycji przynoszącej straty. Klient ma jednak możliwość 

włączenia powiadomienia o wezwaniu do uzupełnienia depozytu na swojej platformie. 

Transakcje na kontraktach CFD nie są przeprowadzane na uznanej giełdzie. Przeciwnie, są one 

podejmowane za pośrednictwem Platformy Handlowej Spółki, w której realizacja jest dokonywana 

przez Spółkę lub inne instytucje finansowe, a tym samym CFD mogą narazić Klienta na większe ryzyko 

niż regulowane transakcje wymiany. Platforma transakcyjna dla transakcji CFD wykorzystywanych 

przez Spółkę nie jest objęta definicją uznanej giełdy, ponieważ nie jest to wielostronna platforma 

obrotu, ponieważ Spółka może być stroną transakcji klienta. Warunki i zasady handlu są ustalane 

wyłącznie przez kontrahenta, który może być Spółką lub inną instytucją finansową, która ma być 

ujawniona Kientowi. Klient może być zobowiązany do zamknięcia otwartej pozycji dowolnego CFD w 

godzinach otwarcia Platformy Handlowej Spółki. 

Zanim Klient zacznie handlować, powinien uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich prowizjach i 

innych opłatach, za które będzie odpowiedzialny Klient, które można znaleźć na stronie internetowej 

Spółki. Niektóre opłaty nie mogą być wyrażone w kategoriach pieniężnych, ale mogą być na przykład 

wyrażone jako spread transakcji. 

Klient podemuje ryzyko, że jego transakcje na kontraktach CFD mogą podlegać opodatkowaniu i / lub 

jakimkolwiek innym obowiązkom, na przykład z powodu jakichkolwiek zmian w przepisach lub zmian 

w jego sytuacji osobistej. Firma nie gwarantuje, że nie będą pobierane żadne podatki i / lub inne opłaty 

skarbowe. Klient powinien być odpowiedzialny za wszelkie podatki i / lub wszelkie inne obowiązki, 

które mogą powstać w związku z jego transakcjami. 

 

8. Porady i rekomendacje. 

Spółka nie będzie udzielać Klientowi żadnych porad inwestycyjnych związanych z inwestycjami lub 

ewentualnymi transakcjami inwestycyjnymi ani nie wydawać żadnych rekomendacji inwestycyjnych. 

Dlatego każda decyzja Klienta o obrocie instrumentami finansowymi ze Spółką i każda decyzja, czy 

transakcja jest odpowiednia dla Klienta, jest niezależną decyzją podjętą przez Klienta. 

9. Brak gwarancji zysków. 

Spółka nie gwarantuje żadnych zysków ani unikania strat podczas obrotu pochodnymi instrumentami 

finansowymi. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie otrzymał żadnych gwarancji od Spółki 

ani od żadnego z jej przedstawicieli. Klient gwarantuje, że jest świadomy ryzyka związanego z takim 

obrotem i jest w stanie ponieść ryzyko i ponieść wszelkie straty. 
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10. Inne implikacje. 

Firma może przekazać pieniądze otrzymane od Klienta osobie trzeciej (np. Bankowi, brokerowi, 

kontrahentowi OTC lub izbie rozliczeniowej), aby utrzymać lub kontrolować w celu dokonania 

Transakcji za pośrednictwem tej osoby lub z nią lub w celu zaspokojenia Klienta obowiązek 

ustanowienia zabezpieczenia (np. wymóg wstępnego depozytu zabezpieczającego) w odniesieniu do 

transakcji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich, 

którym przekazuje pieniądze otrzymane od Klienta. 

Osoba trzecia, której Spółka przekazuje pieniądze, może przechowywać ją na rachunku zbiorczym i 

może nie być możliwe oddzielenie jej od pieniędzy Klienta lub pieniędzy osób trzecich. W przypadku 

niewypłacalności lub innego analogicznego postępowania w stosunku do tej osoby trzeciej, Spółka 

może mieć niezabezpieczone roszczenia wobec osoby trzeciej w imieniu Klienta, a Klient będzie 

narażony na ryzyko, że pieniądze otrzymane przez Spółka od osoby trzeciej jest niewystarczająca do 

zaspokojenia roszczeń Klienta z tytułu roszczeń związanych z danym kontem. Firma nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za powstałe straty. 

Firma może przechowywać pieniądze Klienta w imieniu Klienta poza EOG. System prawny i regulacyjny 

mający zastosowanie do każdego takiego banku lub osoby będzie inny niż na Cyprze, a w przypadku 

niewypłacalności lub innego analogicznego postępowania w stosunku do tego banku lub osoby, 

pieniądze Klienta mogą być traktowane inaczej niż traktowanie, które obowiązywałoby, gdyby 

pieniądze były przechowywane w banku na rachunku na Cyprze. Spółka nie ponosi odpowiedzialności 

za niewypłacalność, działania lub zaniechania osób trzecich, o których mowa w niniejszym ustępie. 

Spółka może zdeponować pieniądze Klienta u depozytariusza, który może mieć zabezpieczenie, zastaw 

lub prawo do potrącenia w stosunku do tych pieniędzy. 

Bank lub Broker, za pośrednictwem którego Spółka prowadzi transakcje lub sama Spółka, może działać 

na tym samym rynku co Klient i może mieć interesy sprzeczne z interesami Klienta. 

11. Fundusz kompensacyjny dla inwestorów (fundusz ICF). 

Spółka jest członkiem funduszu kompensacyjnego dla inwestorów (ICF), co oznacza, że fundusze 

klientów mogą kwalifikować się do otrzymania odszkodowania za wszelkie roszczenia wynikające z 

niezdolności lub niewywiązania się członka Funduszu z jego zobowiązań finansowych. Zabezpieczanie 

roszczeń zależy od kilku czynników. Możesz sprawdzić warunki kwalifikacji w naszym dokumencie 

prawnym Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów. 


