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Niniejszy dokument określa warunki pomiędzy klientem a TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 

(zwana dalej „Firmą”) do świadczenia, używania i / lub kopiowanie sygnałów od dostawców sygnału 

(„TeleTrade Invest”). Klienci potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i w pełni zgadzają się z niniejszymi 

Warunkami. W przypadku, gdy Klienci nie zgadzają się z niniejszymi Warunkami, nie powinni korzystać 

z usługi TeleTrade Invest. 

Wszystkie terminy i / lub słowa pisane wielkimi literami, inne niż wyraźnie określone poniżej, 

interpretuje się zgodnie ze znaczeniem podanym i odpowiadającym ust. 1 w części Definicje Umowy z 

klientem.  

„Okres rozliczeniowy” oznacza okres (od początku współpracy między Inwestor i Traderem lub od 

poprzedniego rozliczenia między Inwestorem a Traderem, w zależności od tego co miało miejsce 

później), po czym następuje rozliczenie między Inwestorem a Traderem. 

„Współczynnik replikacji” oznacza stosunek kopiowania transakcji z Rachunku Tradera na Rachunek 

Inwestora, który jest ustalany przez Inwestora podczas podłączania jego Konta Inwestora do Konta 

Tradera. 

„Zwrot prowizji dla inwestora” oznacza pełny lub częściowy zwrot prowizji Tradera uprzednio pobrane 

z rachunku Inwestora w trakcie procedury rozliczeniowej w wyniku ponownie obliczonej prowizji 

Tradera za cały okres rozliczeniowy. 

„Rachunek Inwestora” oznacza rachunek handlowy przeznaczony do wykorzystania w ramach 

TeleTrade Invest. 

„Status Inwestora” oznacza status rachunku handlowego zarejestrowanego w usłudze TeleTrade 

Invest, na który mogą być kopiowane transakcje handlowe z Kont Traderów. 

„Inwestor” oznacza klienta firmy, który zarejestrował rachunek handlowy jako Inwestor w ramach 

usługi TeleTrade Invest. 

„Dostawca sygnałów transakcyjnych” oznacza rachunek handlowy, z którego pochodzą transakcje 

handlowe powielone (skopiowane) na inne konta handlowe połączone z tym kontem handlowym za 

pośrednictwem usługi TeleTrade Invest. 

„Publiczne konto Tradera” oznacza konto Tradera, które jest publikowane w rankingu TeleTrade Invest 

i dostępne jest dla wszystkich klientów firmy na stronach internetowych firmy. 

„Replikacja transakcji handlowych” oznacza kopiowanie transakcji handlowych z konta Tradera na 

połączone konto handlowe inwestora. 

„Rozliczenie” oznacza procedurę przeliczania i zaksięgowania prowizji Tradera,czyli kwoty między 

kontem inwestora a rachunkiem tradera. 

„Inwestycja TeleTrade” oznacza usługę świadczoną przez Firmę, która umożliwia Klientom posiadanie 

rachunków inwestorskich do kopiowania transakcji handlowych z rachunków traderów, którzy działają 

jako dostawcy transakcji handlowych. 
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„Konto Tradera” oznacza konto handlowe posiadające status „Trader”. 

„Status Tradera” oznacza status rachunku handlowego zarejestrowanego w usłudze TeleTrade Invest, 

która pozwala na dostarczanie sygnałów transakcyjnych dla rachunków inwestorów. 

„Prowizja Tradera” oznacza prowizję ustaloną przez Tradera podczas rejestracji konta tradera, zgodnie 

z którą będzie realizowane rozliczenie między Traderem a Inwestorami z powielanych transakcji. 

„Numer identyfikacyjny Tradera” oznacza unikalny spersonalizowany kod identyfikujący Tradera w 

ramach usługi TeleTrade Invest. 

„Wynagrodzenie Tradera” oznacza część prowizji Tradera, która zostaje przekazana Traderowi w 

trakcie procedury rozliczeniowej. 

„Trader” oznacza osobę, która zarejestrowała rachunek handlowy jako Konto Tradera w ramach 

usługi TeleTrade, które będzie służyło  jako dostawca sygnałów transakcyjnych. 
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1. Uwagi ogólne 

1.1 TeleTrade Invest to usługa świadczona przez Firmę, w której będą prowadzone wszystkie działania 

między stronami, którzy zostaną zakwalifikowani jako (a) posiadacze rachunków Tradera (zwanych 

dalej „Traderami”) i (b) posiadaczami rachunków inwestycyjnych (zwanych dalej „Inwestorami”). 

1.2 Korzystając z TeleTrade Invest, Inwestorzy potwierdzają i upoważniają Firmę do kopiowania 

transakcji jednego lub więcej traderów na ich konta. Zgodnie z niniejszymi Warunkami, Traderzy 

zezwalają i upoważniają Firmę do przedstawiania na swojej stronie internetowej wyników handlowych 

(i inne istotne informacje) i pozwolają Inwestorom na wykorzystanie i / lub skopiowanie transakcji. W 

zamian za każdą skopiowaną zyskowną transakcję na rachunek inwestycyjny Inwestora, Trader 

otrzymuje wynagrodzenie w postaci Prowizji Tradera. 

1.3 Aby uniknąć wątpliwości, Konta Traderów służą wyłącznie jako dostawcy sygnałów transakcyjnych 

do rachunków inwestorów. Traderzy nie mają dostępu i nie są zaangażowani w zarządzanie aktywów 

dla któregokolwiek z Inwestorów. W ramach Usługi Inwestorzy mogą: zarejestrować swoje konta 

handlowe jako Konto Inwestora, anulować Status Inwestora dla kont handlowych, łączyć się z Kontem 

Tradera, indywidualnie zarządzać replikowanymi transakcjami i zleceniami oraz wykonywać pozostałe 

operacje związane z wpłatami / wypłatami w / z ich rachunków handlowych. 

2. Konto Tradera 

2.1 Nowe lub istniejące konto handlowe można zarejestrować jako konto tradera za pośrednictwem 

Gabinetu Osobistego, pod warunkiem, że na rachunku transakcyjnym nie ma otwartych pozycji. 

Podczas rejestracji rachunek handlowy działający w charakterze Tradera określa wielkość Prowizji 

Tradera, która będzie według uznania Tradera, ale w ramach limitu określonego przez Firmę w 

Warunkach Rachunku Tradera. Trader będzie mógł następnie zmienić wielkość Prowizji Tradera 

według własnego uznania, w ramach wspomnianych limitów, o ile nie ma żadnych Kont Inwestorów 

połączonych z jego odpowiednim Kontem Tradera. W przypadku, gdy konta inwestora są powiązane z 

kontem Tradera, Trader będzie tylko uprawniony do zmniejszenia Prowizji Tradera, ale nie do jej 

zwiększenia. 

2.2 W celu ochrony interesów Inwestorów, Spółka będzie wymagać pewnej minimalnej kwoty 

środków, które mają być utrzymywane na Koncie Tradera. Wszelkie żądania wypłaty z Konta Tradera 

powodujące spadek funduszy poniżej minimalnego poziomu nie będą egzekwowane przez Firmę, 

chyba że Status Tradera zostanie wyłączony. Klient działający w charakterze Tradera zgadza się, że 

wszelkie salda poniżej kwoty minimalnej mogą zostać wycofane z Konta Tradera tylko podczas 

zamykania Konta Tradera. 

2.3 Spółka określi również maksymalny poziom dźwigni dostępny dla Konta Tradera. Rejestrując 

rachunek handlowy jako Konto Tradera, Firma będzie automatycznie zmniejszała ustawienie dźwigni 

do maksymalnego poziomu dźwigni dozwolonej przez Firmę w momencie rejestracji. Maksymalny 
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poziom dźwigni może być okresowo weryfikowany przez Firmę. Firma może ograniczyć maksymalną 

dźwignię dla istniejących Kont Traderów po powiadomieniu Traderów o takiej obniżce oraz  

pozostawienie rozsądnej ilości czasu po takim powiadomieniu dla Traderów w celu zmniejszenia ilości 

otwartych pozycji na rachunkach. 

2.4 Minimalna kwota środków, maksymalny poziom dźwigni, dostępne instrumenty finansowe, 

minimalna i maksymalna wartość Prowizji Tradera oraz wszelkie ograniczenia handlowe Firma 

wprowadzi w życie dla Kont Traderów, które zostaną należycie przedstawione na stronie internetowej 

firmy. 

2.5 W wyniku zarejestrowania konta handlowego jako Konto Tradera, Koncie Tradera przypisano 

numer umowy tradera oraz stronę osobistą zawierającą profil tradera, informacje o Prowizji Tradera 

zdefiniowanej przez Tradera, kluczowe statystyki dotyczące handlu oraz bezpłatne informacje, które 

Trader chce zamieścić i żeby były widoczne dla inwestorów. Aby zakwalifikować się jako „Publiczne 

Konto Tradera”, konto Tradera powinno zawierać informacje w profilu Tradera dotyczące opisu 

strategii handlowej stosowanej przez Tradera tak, aby umożliwić Inwestoro racjonalne i świadome 

podjęcie decyzji dotyczącej Konta Tradera. 

2.6 W szczególności nie wolno używać następujących elementów w opisie profilu Tradera: 

 wszelkie obietnice dotyczące zysków i gwarancji; 

 informacje wprowadzające w błąd, takie jak nieistotne odniesienia do organów rządowych, 

tytuły, nagród, referencji itp., które można racjonalnie uznać za niejasne lub stronnicze dla 

Inwestora; 

 bezpośrednia lub pośrednia promocja firm i usług stron trzecich; 

 bezpośrednia lub pośrednia promocja ofert Tradera, które nie są związane z Usługą; 

 używanie wulgarnego języka; 

 obraźliwy język w jakiejkolwiek formie, w tym między innymi oszczercze odniesienia do różnic 

lub problemów społecznych, rasowych, narodowych, językowych lub religijnych. 

2.7 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnych części profilu tradera niezgodnych z powyższym 

regulaminem i zmienić opisy dowolnego Konta Tradera według własnego uznania w jednostronny 

sposób, nie będąc zobowiązanym do podania jakichkolwiek powodów odpowiednim Traderom. 

2.8 Aby zamknąć konto tradera, klient jest zobowiązany do złożenia wniosku za pośrednictwem 

Gabinetu Osobistego. 

Przy składaniu takiego żądania wszystkie transakcje handlowe muszą zostać zamknięte, a wszystkie 

zlecenia oczekujące muszą zostać usunięte z Konta Tradera. Wszelkie środki na Koncie Tradera mogą 

być wycofane przez Tradera po zakończeniu procedury zamknięcia. 
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2.9 Zamknięcie Rachunku Tradera skutkuje automatycznym rozłączeniem ze wszystkimi Rachunkami 

Inwestorów podłączonymi do Tradera, blokowane jest połączenie Konta Tradera z Rachunkami 

Inwestora oraz niemożliwe jest wykonywanie transakcji handlowych przez Konto Tradera. Zamknięcie 

Konta Tradera powoduje usunięcie konta z rankingu traderów. 

3. Konto inwestora 

3.1 Rachunek handlowy może zostać zarejestrowany jako konto inwestora za pośrednictwem Gabinetu 

Osobistego, pod warunkiem że nie ma otwartych pozycji na koncie. Jedno konto inwestora może być 

jednocześnie podpięte z jednym kontem Tradera. Podłączanie konta inwestora do Konta Tradera jest 

dostępne tylko w ramach jednego typu konta (lub identycznych typów kont pod względem warunków 

handlowych).  

3.2 Inwestor łączy się z Kontem Tradera za pośrednictwem Gabinetu Osobistego, określając Numer 

Inwestora, na który Inwestor chce połączyć konto. Podczas procesu łączenia Konta Inwestora z 

Rachunkiem Tradera, Inwestor został poinformowany o Prowizji Tradera,a Inwestor musi wyraźić 

zgodę na wysokość tej Prowizji, aby móc kontynuować połączenie. 

3.3 Spółka ma prawo do automatycznego cofnięcia Statusu Inwestora dla Rachunku Inwestora w 

przypadku wielokrotnie nieudanych prób replikacji transakcji handlowych z połączonego Konta 

Tradera z powodu niewystarczających środków na Rachunku Inwestora, pod warunkiem, że Inwestor 

nie ma otwartych pozycji. 

4. Kopiowanie transakcji 

4.1 Kopiowanie transakcji handlowej stanowi proporcjonalne kopiowanie transakcji handlowych z 

Rachunku Tradera do połączonego Rachunku Inwestora, zgodnie z proporcjami ustalonymi przez 

Inwestora podczas łączenia się z Kontem Tradera. Dla nowo połączonych Kont Inwestorów, replikacja 

obejmuje tylko te zlecenia handlowe, które zostały zrealizowane na Koncie Tradera po ustanowieniu 

połączenia z Rachunkiem Inwestora. Wszelkie otwarte pozycje i oczekujące zlecenia na Rachunku 

Tradera nie są replikowane na konie Inwestora w momencie połączenia Konta Inwestora z Kontem 

Tradera, chyba że Inwestor zdecyduje się również skopiować wszystkie otwarte pozycje Tradera na 

jego konto. W takiej sytuacji kopiowanie odbywa się na podstawie bieżących cen rynkowych, zgodnie 

z zasadami przedstawionymi w punkcie 4.3 poniżej. W przypadku zamknięcia rynku na danym 

instrumencie finansowym do kopiowania transakcji dojdzie w momencie, gdy rynek zostanie ponownie 

otwarty. 

4.2 Wartość domyślna współczynnika kopiowania jest ustawiona na 100%. Podczas procesu łączenia 

Konta Inwestora z Rachunkiem Tradera, Inwestor może zmienić Współczynnik Kopiowania z wartości 

domyślnej. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia według własnego uznania możliwość zmiany 

wartości współczynnika replikacji przez Inwestora. 
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4.3 Wzór do obliczania wielkości transakcji na koncie Inwestora: 

 

gdzie: 

VCalc – wolumen transakcyjny na koncie Inwestora. Jeśli wolumen transakcyjny skopiowanej transakcji 

jest mniejszy niż 0.01 lota, wtedy VCalc= 0.01; 

VTrader= wielkość transakcji na koncie Tradera; 

Equityinv= dostępny kapitał na koncie Inwestora w momencie kopiowania transakcji; 

Equitytrader= dostępny kapitał na koncie Tradera w momencie kopiowania transakcji. 

 

gdzie:  

Ratio (%)- współczynnik kopiowania; 

VInv= wolumen skopiowanej transakcji na Koncie Inwestora 

 

4.4 Wynikowa wielkość kopiowanej transakcji handlowej, obliczona zgodnie z powyższą formułą jest 

zaokrąglana w dół do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli kwota kapitału na rachunku inwestycyjnym nie 

pozwala na pełną replikację transakcji handlowej, a tym samym na wielkość replikowanej transakcji to 

zostanie otwarte zlecenie mniejszej wielkości zgodnie z dostępnym kapitałem na Rachunku  

Inwestycyjnym. W przypadku ujemnego poziomu zabezpieczeniana rachunku inwestora, żadne 

transakcje nie będą replikowane, a Konto Inwestora nadal będzie połączone z Kontem Tradera. 

4.5  Inwestor za każdym razem, gdy Tradera otwiera transakcję na swoim rachunku, otrzymuje 

powiadomienie na swoją platformę handlową. Dla każdej skopiowanej transakcji przypisany jest 

numer zlecenia, który można sprawdzić na platformie handlowej.   

4.6 Każda skopiowana transakcja na koncie Inwestora jest odzwierciedleniem transakcji na koncie 

Tradera, również wszystkie modyfikacje dotyczące zlecenia. Jakakolwiek zmiana parametru przez 

Inwestora dotycząca zlecenia skopiowanego z konta Tradera sprawia, że Inwestor od tego momentu 

jest odpowiedzialny za tę transakcję. O każdej takiej zmianie zostanie poinformowany Trader i 

Inwestor. Od tego momentu Inwestor będzie w pełni odpowiedzialny za zlecenie.  
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4.7 Jeśli Inwestor zdecyduje się na odłączenie od konta Tradera, automatycznie wszystkie skopiowane 

transakcje z konta Tradera będą zarządzane przez Inwestora. Trader oraz Inwestor otrzyma 

powiadomienie o odłączeniu się Inwestora na platformie handlowej. Po odpięciu konta od konta 

Tradera firma nie będzie w stanie przywrócić zmian dla wszystkich transakcji. 

5. Prowizja Tradera 

5.1 Dla każdej zamkniętej transakcji z zyskiem skopiowanej na konto Inwestora połączonego z kontem 

Tradera pobierana jest prowizja z konta Inwestora na konto Tradera w kwocie:  

Comm= Profit * Fee (%) 

gdzie: 

Comm- kwota prowizji; 

Profit- zysk w postaci zamkniętej transakcji; 

Fee (%)- poziom prowizji Tradera (akceptowalny przez Inwestora) 

 

5.2 Prowizja od transakcji obliczana jest w oparciu o wynik transakcji, niezależnie od tego czy transakcja 

została zamknięta w ramach mechanizmu kopiowania poprzez sygnał z konta Tradera lub przez 

modyfikację zlecenia przez Inwestora. Prowizja pobierana jest z konta Inwestora i jest zapisywana w 

bilansie jako „cmsn lock for rep. Investor order ticket”. Prowizje z rachunków Inwestorów są 

blokowane i przetrzymywane do następnego Okresu Rozliczeniowego , a następnie księgowane na 

odpowiednim koncie Tradera. Rozliczenie pomiędzy Inwestorem a Traderem następuje w osatnim dniu 

rozliczeniowym od momentu, gdy konto Inwestora z kontem Tradera zostały zsynchronizowane. 

5.3 Rozliczenie odbywa się pomiędzy Kontem Inwestora a Rachunkiem Tradera tylko wtedy, gdy w dniu 

rozliczenia wszystkie skopiowane transakcje z odpowiedniego Konta Tradera są zamknięte na rachunku 

Inwestora. W przypadku, gdy w dniu rozliczenia dowolna z replikowanych pozycji pozostanie otwarta 

na rachunku Inwestora, rozliczenie zostaje odroczone do następnego okresu rozliczeniowego. W 

przypadku, gdy konto inwestora zostanie odłączone od konta Tradera, rozliczenie nastąpi po 

zamknięciu wszystkich odpowiednich transakcji na rachunku inwestora. 

5.4 Rozliczenie prowizji podczas okresu rozliczeniowego pomiędzy kontem Inwestora a kontem 

Tradera odbywa się na podstawie następujących zasad: 

a) jeśli transakcje handlowe skopiowane z konta Tradera zostały zamknięte z zyskiem na koncie 

Inwestora to: 

       Rewardtrader= Fee(%) x Profitperiod 

       Returninvestor= Summperiod - Rewardtrader 
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gdzie: 

Rewardtrader- prowizja Tradera 

Returninvestor- nadwyżka prowizji zwrócona na konto Inwestora; 

Summperiod- suma prowizji pobrana z konta Inwestora podczas okresu rozliczeniowego 

Profitperiod- suma zysku wygenerowanego na koncie Inwestora ze skopiowanych transakcji podczas 

okresu rozliczeniowego 

Fee(%)- prowizja ustalona przez Tradera 

b) jeśli transakcje skopiowane z konta Tradera podczas okresu rozliczeniowego zostały zamknięte ze 

stratą to wszystkie prowizje pobrane z konta Inwestora podczas okresu rozliczeniowego zostaną 

zwrócone na konto Inwestora: 

Returninvestor= Summperiod 

5.5 Zwrot nadwyżki w postaci prowizji na koncie Inwestora odbywa się poprzez transakcję z 

komentarzem: „cmsn return from Trader Account Number”. Prowizja Tradera, w tym prowizja firmy, 

zapisana jest na rachunku Tradera jako: „cmsn from Investor Account Number”. Prowizja dla Tradera 

będzie pomniejszona o prowizję dla firmy za korzystanie z usługi. Wysokość prowizji dla firmy 

zdefiniowana jest w warunkach handlowych dla Kont Traderów na stronie internetowej firmy.  

5.6 Klient działający w charakterze Tradera lub Inwestora niniejszym upoważnia i zobowiązuje firmę 

do przeprowadzenia następujących działań związanych z rozliczeniem prowizji za każdą zyskowną 

transakcję, obliczoną zgodnie z powyższymi zasadami: 

 obciąży konto Inwestora odpowiednią prowizją na rzecz Tradera i 

 opłatą (część prowizji Tradera) za administrowanie projektu w tym realizację zleceń Inwestora 

i Tradera w ramach tej usługi. 

6. Zobowiązania i obowiązki Traderów i Inwestorów 

6.1 Klienci działający zarówno jako Trader jak i Inwestor zobowiązani są do przestrzegania przepisów 

dotyczących rozliczania transakcji walutowych, podatków i innych przepisów obowiązaujących w kraju 

zgodnym z miejscem zameldowania. W przypadku, gdy Trader naruszy którekolwiek z postanowień 

dotyczących przepisów, zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania sporów i roztrzygania 

wszelkich roszczeń/ żądań osób trzecich na własny koszt. 

6.2 Trader i Inwestor nie są uprawnieni do nawiązywania wiążących stosunków w imieniu Firmy, lub 

utworzyć i zamierzać tworzyć jakiekolwiek zobowiązania (między innymi umowy, przedstawicielstwo) 

dla Firmy.  
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6.3 Trader i Inwestor nie są upoważnieni do używania nazwy firmy i/lub znaku towarowego oraz 

obietnic dotyczących gwarancji jakichkolwiek zysków, komukolwiek w imieniu Firmy.  

6.4 Trader i Inwestor są zobowiązani do nieujawniania osobom trzecim żadnych poufnych informacji 

dotyczących autoryzacji (logi i hasło do platformy handlowej lub Gabinetu Osobistego). Są zobowiązani 

do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności informacji. Wszystkie działania związane z logowaniem i 

na platformę handlową lub do Gabinetu Osobistego uznaje się za wykonane przez Klienta.  

7. Ryzyko straty  

7.1 Ryzyko straty w wyniku handlu na rynku walutowym („Forex”) może być znaczące.  Klient zgadza 

się i w pełni rozumie, że rynek Forex jest rynkiem o znaczącym ryzku, a firma nie ma wpływu na zmianę 

warunków rynkowych.  

7.2 Klient powienien dokładnie rozważyć czy handel na rynku jest dla niego odpowiedni. W zależności 

od sytuacji finansowej celów, poziomu doświadczenia i świadomości ryzyk powinien podjąć decyzje 

samodzielnie. Istnieje możlwość utraty części lub całości zdeponowanych środków, a zatem Klient nie 

powinien spekulować kapitałem, którego nie może utracić. 

7.3 Klient rozumie i zgadza się za to, że handel na rynku, w tym usługa TeleTrade Invest, odbywa się 

wyłącznie na własne ryzyko oraz Firma nie wydała i nie wyda żadnych konkretnych zaleceń oraz 

wszelkich porad, na których można polegać. Wyniki z przeszłości mogą nie mieć odzwierciedlenia w 

przyszłości, w tym wyniki Tradera.  

Firma sugeruje, aby zasięgnąć niezależnej finansowej porady przed jakimikolwiek działaniami 

związanymi z handel na rynkach.  

7.4  Klient potwierdza,że informacje i/lub sygnału handlowe od Tradera publikowane na stronie 

internetowej Firmy nie stanowią osobistej porady, opinii Firmy w tym jej pracowników, agentów ani 

porady inwestycyjnej dla jakiegokolwiek Tradera.  

7.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że kopiowanie transakcji z konta Tradera nie gwarantuje zysków 

na koncie Inwestora  zgodnych z zyskami na koncie Tradera, między innymi ze względu na różnicę w 

proporcji kopiowanych transakcji (różnej niż ustalony poziom domyślny na poziomie 100%), 

transakcjami zajętymi samodzielnie oraz przejęciem kontroli nad otwartymi transakcjami.  

7.6 Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie możliwe straty finansowe w postaci bezpośrednich 

strat lub utraconych zysków wynikają z następujących ryzyk: 

 ryzyko utraty kontroli przez Tradera nad rachunkiem Tradera  

 ryzko uzyskania dostępu do konta Tradera prze osobę trzecią 

 ryzyko nieprzewidzianych opóźnień przy księgowaniu środków pomiędzy rachunkami lub zbyt 

wczesne wykonywanie zleceń wpłat/wypłat lub zamykanie/zlikwidowanie konta Inwestora 

 ryzyko błędu Tradera 

 ryzyko nie zamknięcia transakcji z powodu zamknięcia konta Tradera  
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8. Ograniczenie odpowiedzialności w odniesieniu do sygnałów transakcyjnych 

Tradera 

8.1 Klient działający w charakterze Inwestora rozumie i zgadza się że Firma nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek braki, błędy systemu transakcyjnego , błędy rozliczeń, fałszywe 

oświadczenia lub jakiekolwiek wykroczenia, które występują bezpośrednio lub pośrednio z powodu 

działań Tradera lub które wynikają z sygnałów Tradera.  

8.2 Firma zobowiązuje się do zapewnienia w miare możliwości do działań zgodnie z „Polityką najlepszej 

egzekucji” dla: 

 dokładności wszelkich obliczeń 

 kopiowania i realizacji zleceń 

 dokładności przesyłanych sygnałów przez Tradera 

Czyniąc to Firma będzie utrzymywać odpowiedni poziom technologiczny w celu ograniczenia wszelkich 

możliwych opóźnień lub usterek technicznych pozostających pod kontrolą, niezależnie od siły wyższej 

lub ekstremalnej sytuacji rynkowej. 

8.3 Ponadto, Firma zapewnia, że wszyscy klienci, w tym Traderzy zostali prawidłowo zweryfikowani 

przez Umowę z Klientem, zostali poddani czynnościom przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i polityki 

kategoryzacji klientów. Profil każdego Klienta jest również oceniany pod względem wiedzy i 

doświadzenia dotyczącej inwestowania w celu oceny dopasowania usługi dla Klienta. Ocena 

przeprowadzana jest zgodnie z Umową Klienta.  

9. Wyłączenie z odpowiedzialności 

9.1 Dołożono wszelkich starań, aby informacje na stronie internetowej były dokładne i kompletne, ale 

ani Firma ani jej pracownicy, w tym dyrektorzy, agenci nie będą odpowiedzialni wobec jakiejkolwiek 

osoby za jakiekolwiek straty, szkody, koszty (bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe), wszelkie błędy, 

pominięcia lub zmiany informacji. Klienci korzystający z serwisu zrzekają się jakichkolwiek roszczeń, 

które mają lub mogą mieć w wyniku którejkolwiek informacji i statystyk zawartych na stronie, które są 

niekompletne i niedokładne.  

9.2 Klient potwierdza, że wszystkie decyzje dotyczące synchronizacji kont Tradera z kontem Inwestora 

są wyborem Inwestora i nie ma gwarancji  na to, że korzystanie z sygnałów Tradera oraz publikowane 

wyniki Traderów przyniosą zyski. Decyzje Traderów mogą skutkować znacznymi stratami, a Firma nie 

ponosi odpowiedzialności za takie straty. 

9.3 Ponieważ Firma nie kontroluje jakości połączenia internetowego, sprzętu, oprogramowanie z 

którego korzysta Klient, Firma nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne, a Klienci zgadzają 

się ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za awarie dotyczące internetu, zakłóceń i opóźnień w 

handlu. 
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9.4 Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek straty, szkody, koszty 

powstałe z powodu warunków rynkowych lub błędów oprogramowania.  

9.5 Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Klienta za jakiekolwiek straty, szkody, koszty 

wynikające z używania przenośnego urządzenia, takiego jak iPhone, Blackberry lub iPady lub tablety, 

ponieważ urządzenia są zależne od łączności bezprzewodowej i ich wydajność ograniczona jest przez 

sieci 3G, WiFi i / lub GPRS. Aby zapewnić Klientom te same funkcje i / lub szybkość działania, jak dostęp 

do platformy handlowej należy skorzystać z laptopa lub komputera stacjonarnego. 

9.6 Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w przypadku nieautoryzowanego użycia 

loginu i hasła do platformy transakcyjnej i / lub Gabinetu Osobistego przez dowolną osobę trzecią. 

10. Zastrzeżenia 

10.1 Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia korzystania usługi i / lub 

odmowy do dodania lub usunięcia dowolnego tradera z rankingu traderów znajdującej się na stronie 

www.teletrade.eu i / lub może ograniczyć liczbę Rachunków Inwestorskich, które mogą być powiązane 

z jednym Kontem Tradera i / lub ograniczyć lub usunąć w niektórych przypadkach powiązanie 

Rachunków inwestycyjnych z kontem Tradera. 

10.2 Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do określenia warunków włączenia 

każdego klienta w Ranking Traderów, który można znaleźć na stronie internetowej firmy 

www.teletrade.eu. Warunki mogą obejmować kryteria oparte o stopę zwrotu, historię transakcji i 

wszelkie inne czynniki, które Firma uważa za istotne i zostaną wymienione na stronie internetowej 

firmy: www.teletrade.eu. Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie według własnego 

uznania i zostaną opublikowany na stronie internetowej. 

10.3 Firma może wykorzystywać wyniki handlowe, inne informacje związane z wynikami, numer konta 

oraz wszelkie inne informacje dostarczone przez Klienta do celów promocyjnych i reklamowych. 

10.4 Firma może wstrzymać lub anulować dowolną prowizję Tradera, rozliczenie lub rejestrację konta 

Tradera w przypadku, gdy Trader anuluje swój status Tradera lub działania Tradera nie będą 

ukierunkowane na zyski, ale tylko do otrzymania prowizji.  

10.5  Spółka ma prawo do anulowania, według własnego uznania, niektórych transakcji przez Tradera, 

które będą przetwarzane jako Sygnał Handlowy i w rezultacie uniemożliwione będzie ich  kopiowanie 

na konta Inwestorów w wyniku nieuczciwych lub zabronionych praktyk handlowych (zdefiniowanych 

w Umowie z Klientem) na Koncie Tradera. 

10.6 Firma ma prawo odpiąć rachunek Tradera z rachunkami Inwestorów i / lub zainicjować zamknięcie 

Konta Tradera według własnego uznania w następujących przypadkach: 

 stopa zwrotu na koncie spadni poniżej poziomu -80% przez okres kolejnych 30 dni; 

 brak aktywności na rachunku prze okres kolejnych 90 dni; 

 wszelkie nieuczciwe i zabronione praktyki handlowe (zgodne z Umową Klienta), które zostały 

wykryte na koncie Tradera  
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 Trader nie dokonał zmian w swoim profilu zgodnie z żądaniami spółki i które zostały uznane za 

nieodpowiednie 

 Trader nie dostarczył Firmie lub nie zaktualizował dokumentacji KYC wymaganej do Umowy 

Operacyjnej 

 Firma ma wystarczające powody, aby sądzić, że Trader mógł utracić dostęp lub kontrolę nad 

Kontem Tradera, lub dobrowolnie przekazał kontrolę osobie trzeciej 

 Trader narusza obowiązki Regulaminu i Umowy Operacyjnej 

 Z innych powodów, nie będąc zobowiązanym do uprzedniego powiadomienia, uzasadnienia i 

poinformowania o powodach zamknięcia 

 z pozostałych powodów, które nie obligują firmy do wcześniejszego powiadomienia, 

uzasadnienia lub poinformowania o jakimkolwiek powodzie zamknięcia. 

11. Poprawka  

11.1 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie poprzez 

przekazanie Klientowi uprzednio powiadomienia za pośrednictwem różnych środków komunikacji, w 

tym poprzez stronę internetową / pocztę elektroniczną / Gabinet Osobisty/ platforma handlowa. 

Otrzymanie wyżej wymienionych informacji będzie jednoznaczne z akceptacją przez Klienta usług 

świadczonych przez Firmę. 

12. Gwarancje i oświadczenia 

12.1 Traderzy udzielają zezwolenia Firmie na publikowanie danych dotyczących ich działań, wyników, 

nazwę użytkownika oraz numer konta handlowego do celów promocyjnych i/lub reklamowych, 

włącznie z rankingiem Traderów 

12.2 Traderzy przyjmują do wiadomości, że nie każda transakcja może zostać skopiowana z ich kont na 

konta Inwestorów 

12.3 Klient działający w charakterze Inwestora lub Tradera gwarantuje, że: 

 wszystkie informacje oraz dostarczone dokumenty podczas rejestracji są prawdziwe 

 w pełni zapoznał się z treścią i warunkami wszystkich dokumentów regulujących działalność 

Firmy oraz treść dokumentów jest zrozumiała 

 w pełni rozumie konsekwencje swoich działań lub zaniechania w odniesieniu do niniejszych 

Warunków 

12.4 Klient potwierdza, że posiada stały dostęp do internetu i akceptuje, że będzie otrzymywał 

informacje o zmianach warunków, kosztów, prowizji, opłat, ustawień konta TeleTrade Invest przez 

Firmę na stronie internetowej/Gabinecie Osobistym/platformie transakcyjnej. 
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12.5 Klient zobowiązuje się do pełnego śledzenia wszystkich niezbędnych informacji zamieszczonych 

przez Firmę, jak również sprawdzania adresu e-mail dostarczonego Firmie przez Gabinet Osobisty. W 

przypadku braku odbioru informacji (z przyczyn technicznych lub inynych) Firma nie ponosi 

odpowiedzialnośći w żadnych okolicznościach za nieterminowe zapoznanie się z powiadomieniami. 

12.6 Wszelkie powiadomienia wysyłane przez Firmę do Klienta za pomocą jednej z wymienionych 

powyżej metod i wykorzystujących dane dostarczone przez Klienta Firmie podczas otwierania konta 

handlowego uważa się za dostarczone i odebrane przez Klienta w następujący sposób: 

 wiadomości e-mail - w ciągu godziny od wysłania; 

 wiadomości w Gabinecie Osobistym i na platformie transakcyjnej – natychmiast po wysłaniu; 

 rozmowa telefoniczna - natychmiast po zakończeniu rozmowy; 

 komunikacja pocztą - w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od wysyłki. 

 

12.7  Klient potwierdza, że jego rozmowy telefoniczne z Firmą będą rejestrowane na elektronicznym 

nośniku danych. Nagrania będą uważane za własność Firmy i mogą służyć jako dowód udzielonych 

informacji. 

 

Niniejsze Warunki mają zastosowanie, ponieważ są publikowane na stronie internetowej i / lub w 

Gabinecie Osobistym Klienta i obowiązują do momentu wydania nowszej wersji. Aktualna wersja 

Warunków jest zawsze dostępna na stronie internetowej: www.teletrade.eu. 
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