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Instant Trading EU Ltd. (zwana dalej „Firmą”) jest firmą utworzoną i zarejestrowaną zgodnie z
prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem rejestracyjnym ΗΕ 266937, z siedzibą pod adresem
23A, Spetson, Leda Court, Block B, Office B203, Mesa Geitonia, CY-4000 Limassol, Cypr, która
posiada licencję Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (zwanej dalej „CySEC”) na
działanie jako cypryjska firma inwestycyjna o numerze licencji 266/15 w celu świadczenia usług
inwestycyjnych i pomocniczych. Firma oferuje swoim Klientom usługi za pośrednictwem platform
handlowych.

Terminologię użytą w niniejszym dokumencie należy interpretować w sposób wskazany poniżej.
Pojęcia nie opisane w niniejszym dokumencie należy interpretować zgodnie z sekcją „Warunki”
Regulaminu Firmy lub jako powszechnie używane przez uczestników rynków finansowych.

Definicje

Czas rzeczywisty odnosi się do czasu, w którym zlecenia Klienta są realizowane, gdy rynki są
otwarte.

Dostępne środki komunikacji oznaczają każdą zarejestrowaną formę interakcji w Strefie Klienta
poprzez rozmowę telefoniczną, komunikatory i e-maile.

Firma jest uważana za tradera w przypadku handlu portfelami, które utworzyła.

Klient oznacza osobę lub firmę, która zawarła Umowę Klienta z Firmą i otworzyła konto handlowe.
W niniejszym dokumencie „Klient” oznacza również osobę lub firmę z istniejącym kontem
handlowym, która chce zarejestrować się w systemie Portfela OYS.

Konto Klienta oznacza specjalne konto osobiste na platformie MetaTrader zarejestrowane w
Firmie służące do wewnętrznego obliczania wpłat, wypłat, zysków, strat, opłat itp. Klienta, a także
kwoty należnej Firmie za korzystanie z Usługi Portfela OYS.

Konto OYS to konto handlowe składające się z aktywów lub grupy aktywów, którymi zarządzają
specjaliści Firmy.

Konto Portfela Firmy to specjalne konto handlowe, które składa się z jednego lub kilku aktywów
zbywalnych i jest zarządzane przez Firmę na platformie MetaTrader, aby:

● inwestować w instrumenty handlowe w celu generowania zysku,
● tworzyć aktywny Portfel w celu kopiowania transakcji na konta Klienta,
● przeprowadzać wewnętrzne automatyczne naliczanie prowizji dla Firmy płatnych przez

Klienta,
● przeprowadzać kalkulacje zysków lub strat,
● przeprowadzać inne podobne operacje handlowe.
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MetaTrader lub MT oznacza zarejestrowany znak towarowy platformy handlowej.

Monitoring oznacza konkretną stronę, na której znajdują się informacje o Portfelach.

OYS to skrót od ang. On Your Side (Po Twojej Stronie).

Portfel to zbiór inwestycji finansowych, w tym między innymi w aktywa gotówkowe, fundusze ETF,
towary, gotówkę, kontrakty CFD na akcje i kontrakty futures na indeksy, które Firma utworzyła na
koncie handlowym zarządzanym przez specjalistów Firmy i dostępnym dla Klienta do kopiowania.

Prowizja Firmy to prowizja, którą Firma otrzymuje od Klienta zgodnie z opłatą od zysku właściwą
dla każdego konta w Portfelu OYS.

Prowizja handlowa to prowizja, którą Firma pobiera od Klienta za otwieranie, zamykanie i
utrzymywanie transakcji. Prowizja handlowa jest opłatą tranzytową tylko po stronie dostawcy
płynności i nie jest zyskiem firmy (w przeciwieństwie do opłaty za zysk).

Regulamin Firmy (Umowa Klienta) to umowa o ofercie publicznej zaakceptowana przez osobę
fizyczną lub firmę przed rejestracją jako Klient Firmy.

Strefa Klienta oznacza wyznaczony obszar osobisty, gdzie Klient ma dostęp do wszystkich
informacji związanych z kontem.

Strona internetowa podmiotu powiązanego oznacza stronę internetową strony trzeciej
obsługiwaną przez partnerów Firmy, którzy zapewniają wsparcie marketingowe dla Usługi Portfela
OYS.

Usługa Portfela OYS to usługa opracowana przez Instant Trading EU Ltd do
kopiowania/replikowania transakcji z kont handlowych zarządzanych przez Firmę na konta
handlowe Klientów.

1. Zakres usług

1.1 Niniejsza Umowa obejmuje cały zakres usług świadczonych w ramach Usługi Portfela OYS, w
tym między innymi korzystanie ze stron internetowych i/lub aplikacji Firmy i podmiotów
powiązanych, korzystanie z usług handlowych i Usługi Portfela OYS, gromadzenie i
przechowywanie danych, materiały do pobrania ze stron internetowych Firmy i podmiotów
powiązanych, informacje finansowe publikowane na stronach internetowych Firmy i
podmiotów powiązanych (przez Firmę lub podmiot powiązany), treści elektroniczne,
informacje w czasie rzeczywistym o kursach walut, narzędzia do realizacji transakcji na rynku
walutowym przez Internet lub telefon oraz wszelkie inne funkcje, treści lub usługi, które Firma
może dodać w przyszłości. Niniejszy Regulamin obejmuje każdą formę komunikacji między
Firmą a Klientem, w tym poprzez e-mail, za pośrednictwem telefonu i wszelkich innych
środków komunikacji uzgodnionych przez strony.
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1.2 Oferowane usługi dotyczą transakcji na papierach wartościowych, gdzie posiadacze
kapitałowych papierów wartościowych (np. akcji) mogą czerpać zyski kapitałowe ze
sprzedaży akcji; kontraktów na różnice kursowe, w których aktywa bazowe obejmują walutę
obcą, akcje, indeksy, towary i aktywa wirtualne (łącznie „kontraktów CFD”). Firma zastrzega
sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, całości lub
części usług Firmy z uprzednim powiadomieniem lub bez. Klient niniejszym zgadza się, że
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie
świadczenia całości lub części swoich usług.

1.3 Korzystając z Usługi Portfela OYS, Klient wyraża zgodę na usługi Firmy związane z
zarządzaniem kopiowania portfela.

1.4 Zanim Klient będzie mógł zaangażować się w Usługę Portfela OYS, Firma oceni, jakie strategie
handlowe i warunki są odpowiednie dla Klienta („Ocena Odpowiedniości").  Firma okresowo
będzie aktualizować Ocenę Odpowiedniości. Klient niniejszym potwierdza i przyjmuje do
wiadomości, że ocena Firmy odnośnie korzystania przez Klienta z Usługi Portfela OYS jest
dokonywana na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta, a Klient
dodatkowo potwierdza dokładność, poprawność i kompletność takich informacji. Klient
niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż Firma może opierać się o te informacje oraz że Klient
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty, które mogą wynikać z jakichkolwiek
nieścisłości. Klient może w dowolnym momencie ponownie przejrzeć swój kwestionariusz
odpowiedniości i ocenić, czy nastąpiła zmiana w jego doświadczeniu, celach
handlowych i/lub sytuacji finansowej oraz powiadomi o tym Firmę.

1.5 Firma zapewni Klientowi Usługę Portfela OYS pod warunkiem, że przejdzie on/ona pozytywnie
ocenę odpowiedniości.

1.6 Firma będzie dostarczać Klientowi raporty dotyczące transakcji wynikowych, jak określono w
niniejszym dokumencie, i/lub otrzymanych od Klienta w związku z Usługą Portfela OYS.

1.7 Podejmując decyzję o zainwestowaniu w Portfel OYS Firmy i/lub stosowaniu określonej
strategii, Klient wziął pod uwagę całą swoją sytuację finansową, w tym zobowiązania
finansowe. Klient rozumie, że korzystanie z Usługi Portfela OYS ma charakter wysoce
spekulacyjny i że może ponieść straty przekraczające kwotę zainwestowaną w Portfel OYS
oraz potencjalnie stracić całkowitą kwotę na swoim koncie.

1.8 Klient zapoznał się i przyjął do wiadomości ryzyko związane z Usługą Portfela OYS, jak
opisano w niniejszym dokumencie, w tym między innymi zautomatyzowaną realizację
transakcji, przy czym otwieranie i zamykanie transakcji odbywa się na koncie Klienta bez
jego/jej ręcznej interwencji.

1.9 Klient niniejszym upoważnia Firmę do ograniczenia i/lub wstrzymania inwestycji w Portfel OYS
w oparciu o bieżącą ocenę odpowiedniości przeprowadzoną przez Firmę zgodnie z jej polityką
i procedurami. Klient ponadto upoważnia Firmę do wykonywania wszystkich działań na
wybranym Portfelu OYS, w który Klient zainwestował. Działania te są podejmowane po
kliknięciu przez Klienta przycisku „Subskrybuj” w Strefie Klienta. Klient niniejszym przyjmuje do
wiadomości, że w dowolnym momencie, według własnego uznania, może zaprzestać udziału
w jakiejkolwiek działalności Portfela OYS, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w Strefie
Klienta lub kontaktując się z opiekunem konta telefonicznie, mailowo lub w inny dostępny
sposób.
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1.10 Świadczenie Usługi Portfela OYS nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ze strony Firmy.
Klient korzysta z Usługi Portfela OYS na własne ryzyko, a Firma i jej podmioty powiązane,
pracownicy, klienci i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które Klient
może ponieść w wyniku korzystania z Usługi.

1.11 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że ze względu na strukturę opłat, która obejmuje
opłaty od zysku i koszty handlowe, łączna kwota opłat może być w niektórych przypadkach
znacząca. Wszystkie opłaty są określone przez Firmę oraz szczegółowo opisane w
poszczególnym Portfelu OYS, który Klient wybiera do kopiowania i akceptuje dokonując
subskrypcji Usługi Kopiowania Portfela OYS.

1.12 Klient wyraża zgodę na otrzymywanie raportów o transakcjach i powiadomień, jeśli
negatywny wynik kopiowania transakcji spadnie o 10% lub więcej. Powiadomienia wysyłane są
drogą mailową nie później niż do końca dnia handlowego w którym dany próg został
przekroczony lub do końca następnego dnia handlowego.

1.13 Klient niniejszym zgadza się, iż subskrypcja do wybranego Portfela rozpocznie się z chwilą
kliknięcia przez niego/nią przycisku „Subskrybuj” w sekcji Usługi Portfela OYS w Strefie Klienta

2. Usługa Portfela OYS

2.1 Firma będzie generować prowizję od Klienta, przy czym prowizja Firmy jest uzgodnioną opłatą
od skopiowanych transakcji na kontach Klienta przez cały okres trwania oferty. Szczegóły
można znaleźć na stronie internetowej.

2.2 Firma zapewni uczestnikom Usługi Portfela OYS dostęp do systemu IT Firmy przeznaczonego
do wymiany informacji pomiędzy różnymi kontami w celu umożliwienia zainteresowanym
kopiowania transakcji innych podmiotów, gdzie Firma pośredniczy w wymianie informacji, a
także zarządza opłatami pobieranymi od Klienta na rzecz Firmy.

2.3 Firma nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski lub straty uczestników Usługi Portfela
OYS, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wystąpić w wyniku operacji handlowych
wykonywanych lub nie wykonywanych przez Firmę. Klient niniejszym akceptuje i przyjmuje na
siebie wszelkie ryzyko. Klient rozumie, że Ostrzeżenie o Ryzyku może nie zawierać pełnych
informacji o możliwym ryzyku i przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko powstałe na skutek
działań Firmy lub strony trzeciej. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości ryzyko wszelkich
strat poniesionych z tytułu inwestycji w Portfel OYS.

2.4 Firma nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski lub straty uczestników Usługi Portfela
OYS, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wystąpić w wyniku ich nieznajomości
dokumentów regulacyjnych lub programów współpracy.

2.5   Firma nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

a) Gdy Klient traci dostęp do swoich kont handlowych lub osoby trzecie uzyskują dostęp
do tych kont. W takim przypadku Klient ponosi wszelkie możliwe ryzyko.
b) W przypadku nieprzewidzianych opóźnień przy wypłacie środków lub przeniesieniu ich
między kontami (jeżeli opóźnienia te nie wynikają z winy Firmy).
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c) W przypadku awarii technicznej, która nie wynika z winy Firmy, ale jej partnera lub
innych osób niebędących pracownikami Firmy.
d) W przypadku strat poniesionych przez Klienta, które powstały podczas czynności
konserwacyjnych na serwerach Firmy.

2.6 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z niniejszą Umową Firma zapewni
techniczne wdrożenie Usługi Portfela OYS, zrzekając się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyniki
transakcji na koncie Klienta.

3. Ryzyko związane z Usługą Copy Trading

Firma zapewnia Klientowi możliwość interakcji, śledzenia i kopiowania Portfela OYS, korzystając z
informacji i/lub funkcji do kopiowania transakcji dostarczanych i/lub udostępnianych na stronach
internetowych i/lub platformach handlowych Firmy i podmiotów powiązanych. Portfel OYS wiąże
się z różnymi rodzajami ryzyka, a do Klienta należy uważne zapoznanie się z następującym
ryzykiem przed skorzystaniem z Usługi Portfela OYS:

3.1 Usługa portfela OYS obejmuje automatyczną realizację transakcji, czyli bez interwencji
zleceniodawcy, lub ręczną realizację, czyli z ręczną interwencją zleceniodawcy.

3.2 Podejmując decyzję o zainwestowaniu w Portfel OYS i/lub zastosowaniu określonej strategii,
Klient wziął pod uwagę całą swoją sytuację finansową, w tym zobowiązania finansowe, i rozumie,
że korzystanie z Portfela OYS ma charakter wysoce spekulacyjny i że może ponieść straty
przekraczające kwotę zainwestowaną w Portfel OYS do łącznej kwoty zainwestowanej na jego/jej
koncie.

3.3 Firma, jej partnerzy, ich pracownicy i agenci nie są doradcami inwestycyjnymi ani finansowymi.
Jeżeli Klient podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o informacje dostępne na stronach
internetowych Firmy i partnerów lub w wyniku korzystania z Usługi Portfela OYS, Klient robi to na
własne ryzyko, a Firma, jej partnerzy, ich pracownicy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty, które może ponieść Klient.

3.4 Klient nie powinien podejmować żadnych decyzji inwestycyjnych bez uprzedniego
przeprowadzenia własnego rozeznania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy
jakiekolwiek inwestycje, strategie, produkty lub usługi są dla niego/niej odpowiednie w oparciu o
cele inwestycyjne Klienta oraz sytuację osobistą i finansową.

3.5 Jeżeli Klient złoży dodatkowe zlecenie na swoim koncie lub zmodyfikuje lub anuluje zlecenie
wygenerowane przez Portfel OYS, Klient może uzyskać znacząco inny wynik niż Firma.

3.6 Klient niniejszym zgadza się, że jeśli z jakiegokolwiek powodu technicznego i/lub
organizacyjnego subskrypcja Portfela OYS przez Klienta zostanie przerwana w inny sposób niż
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przez anulowanie subskrypcji przez Klienta lub Firmę, Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności
za transakcje, które pozostały otwarte po takim anulowaniu subskrypcji. Klient niniejszym
akceptuje, że takie pozostawione otwarte transakcje mogą przynieść zysk lub w równym stopniu
skutkować stratą. W przypadku, gdy Klient nie zażąda zamknięcia transakcji (w tym przypadku, gdy
Klient nie został poinformowany, że subskrypcja została przerwana z powodu problemów
technicznych lub organizacyjnych), Klient akceptuje powyższe i wszelkie ryzyka wynikające z
utrzymania otwartej transakcji.

3.7 Klient niniejszym potwierdza, że Usługa Portfela OYS jest usługą zaawansowaną technicznie i
ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić w przyszłości określone błędy.
Klient niniejszym potwierdza, że Usługa Portfela OYS nie podejmuje decyzji o transakcjach, a
jedynie przekazuje informacje o transakcjach z jednego konta na drugie. Tym samym w sytuacjach,
gdy taki przekaz jest błędny (lub nie został wykonany z powodu błędu) jest traktowany przez
Klienta jako okoliczność losowa, która nie wpływa na prawdopodobieństwo uzyskania przez
Klienta zysku lub straty, a tym samym nie może być uwzględniona jako powód do żądania od Firmy
rekompensaty za jakiekolwiek straty wyższe niż te poniesione w sytuacji, gdy taki przekaz
informacji odbył się bezbłędnie.

3.8 Pozycje Firmy (w odniesieniu do wszelkich instrumentów handlowych) zostaną skopiowane w
kwocie równej minimalnej kwocie pozycji lub w proporcjonalnej do zrealizowanego kapitału
skopiowanego Portfela OYS. Takie pozycje mają odpowiednią dźwignię finansową w
maksymalnym możliwym zakresie. Transakcje poniżej minimalnej kwoty transakcji nie będą
otwierane. Wszystkie tego typu pozycje nie będą akceptowane przez Firmę, z jakiegokolwiek
powodu, bez wcześniejszego powiadomienia i/lub bez jakichkolwiek działań ze strony Klienta.
Klient musi być przygotowany na poniesienie straty całej inwestycji dokonanej w wyniku wpłaty
kwoty poniżej minimum lub zlecenia transakcji poniżej minimalnej kwoty transakcji. Klient ponosi
pełną odpowiedzialność za wszelkie straty, jakie mogą wystąpić w wyniku wykonania przez Firmę
dyspozycji wygenerowanych podczas korzystania z którejkolwiek z funkcji Portfela OYS.

3.9 Statystyki wydajności z przeszłości pojawiające się na stronach internetowych Firmy lub
partnerów lub w aplikacjach nie wskazują na przyszłe wyniki i należy je traktować czysto
hipotetycznie. Ważne jest, aby zrozumieć, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią
gwarancji przyszłych wyników. Nie składa się żadnych oświadczeń ani gwarancji, że jakiekolwiek
konto osiągnie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych wykazanych. Nie ma również
gwarancji, że wskaźnik ryzyka Portfela OYS nie będzie w rzeczywistości wyższy. Firma nie
gwarantuje złożenia każdego zlecenia. W związku z tym Klient może ponieść stratę do wysokości
pierwotnej kwoty zdeponowanej na koncie dedykowanym dla danego Portfela.
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3.10 Hipotetyczne wyniki wydajności wiążą się z nieodłącznymi ograniczeniami. Rzeczywiste
procentowe zyski/straty odniesione przez Klienta są różne w zależności od wielu czynników, w tym
między innymi początkowych sald kont (w tym wpłat i wypłat), działań rynkowych, ustawień konta
Klienta i rzeczywistych wyników skopiowanego Portfela Firmy.

3.11 Żaden aspekt informacji na temat systemu Potrfela OYS udostępniany na stronach
internetowych Firmy i partnerów nie ma na celu udzielania jakichkolwiek porad inwestycyjnych,
podatkowych lub innych porad finansowych. Wszelkie takie treści nie mogą być traktowane jako
substytut profesjonalnego doradztwa finansowego i inwestycyjnego. Jeśli Klient zdecyduje się
zaangażować w transakcje, wybierając kopiowanie określonego Portfela, wówczas takie decyzje i
transakcje oraz wszelkie ich konsekwencje są wyłączną odpowiedzialnością Klienta. Firma oraz jej
partnerzy, udostępniając takie informacje i/lub funkcje Klientowi, nie udzielają porad
inwestycyjnych bezpośrednio, pośrednio ani w jakikolwiek inny sposób.

3.12 Inwestycja związana z Usługą Portfela OYS może spowodować straty w krótkim lub długim
okresie czasu. Klient przyjmuje do wiadomości, że aktywa składające się na konta Portfela OYS
podlegają wahaniom w szerokim zakresie. Konta Portfela OYS podlegają następującym rodzajom
ryzyka Portfela, które mogą mieć wpływ na wyniki:

• Ryzyko giełdowe to ryzyko spadku cen akcji wchodzących w skład konta OYS.
Rynki giełdowe mają tendencję do poruszania się w cyklach, z okresami wzrostu i
spadku cen.

• Ryzyko związane ze stylem inwestycyjnym to możliwość, że zwroty z akcji o dużej
kapitalizacji (aktywa bazowe Portfela) mogą przewyższać zwroty z całego rynku
akcji. Akcje o dużej kapitalizacji mają większą tendencję do przechodzenia przez
cykle osiągania lepszych lub gorszych wyników niż inne segmenty rynku akcji lub
ogólnie rynek akcji. W przeszłości okresy te trwały nawet kilka lat.

• Ryzyko opóźnienia w kopiowaniu Portfeli to ryzyko, że cena rynkowa Portfela OYS
zakupionego na koncie Klienta może być wyższa lub niższa niż oczekiwana.
Maksymalny czas opóźnienia może wynieść do 12 godzin handlowych od momentu
złożenia przez Klienta wniosku o subskrypcję na kopiowanie Portfela OYS w
przypadku ręcznej realizacji zleceń oraz do 5 minut w przypadku realizacji
automatycznej i faktycznego zakupu aktywów wchodzących w skład konta Portfela
OYS
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4. Regulamin korzystania z Usługi Portfela OYS

4.1 Usługa Portfela OYS to oprogramowanie zaprojektowane do technicznej realizacji wszystkich
procesów kopiowania między kontami handlowymi zarejestrowanymi w usłudze Portfel OYS.
Usługa Portfela OYS zapewnia następujące procesy:

1. Rejestrację Klienta w Usłudze Portfela OYS;
2. Subskrypcję konta Firmy w celu kopiowania i późniejszej realizacji zleceń Firmy na koncie

Klienta.
3. Obliczanie kwartalnej prowizji płaconej przez Klienta na rzecz Firmy za zyskowne

transakcje;
4. Obliczanie prowizji w momencie likwidacji pozycji skopiowanych z Portfela Firmy

(zamknięcia lub sprzedaży aktywów w kopiowanym Portfelu) płaconej na rzecz Firmy;
5. Księgowanie kwoty prowizji na koncie MetaTrader Firmy;
6. Pobieranie prowizji na koncie MetaTrader Klienta;
7. Dostosowanie przez Firmę warunków kopiowania transakcji na konta Klientów;
8. Dostosowanie przez Klienta parametrów kopiowania transakcji na Portfel OYS;

4.2 Firma powinna rozpatrzyć wniosek Klienta o udostępnienie usługi kopiowania transakcji z
Portfela Firmy i umożliwić kopiowanie transakcji z konta Firmy na konto Klienta, jeśli żądanie
zostanie zaakceptowane przez Firmę. Firma rozpocznie kopiowanie transakcji z Portfela Firmy na
konto Klienta w czasie rzeczywistym w ciągu 12 godzin handlowych od otrzymania wniosku, jeśli
konto Klienta spełnia warunki niniejszego Regulaminu.

4.3 Jeśli konto Klienta nie spełnia warunków niezbędnych do kopiowania transakcji z Portfela
Firmy, Firma poinformuje o tym Klienta za pomocą dowolnego zarejestrowanego środka
komunikacji w ciągu 12 godzin handlowych od otrzymania wniosku.

4.4 Klient niniejszym zgadza się, że po kliknięciu przycisku „Subskrybuj” w Strefie Klienta, Firma
skopiuje transakcje na konto Klienta z konta Firmy w pełnej dostępnej kwocie na dedykowanym
koncie OYS, chyba że specjalne warunki kopiowania zleceń zostały określone z góry.
Klient może zażądać specjalnych warunków realizacji zlecenia (częściowe kopiowanie, ustawianie

zleceń Stop Loss lub Take Profit itp.) na koncie Klienta poprzez wysłanie żądania do Firmy
za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji.

Klient niniejszym nieodwołalnie zgadza się na możliwe konsekwencje takiego dopuszczalnego
odchylenia od ceny realizacji instrumentu skopiowanego z konta Firmy.

Dodatkowe transakcje zostaną skopiowane z Portfela Firmy na konto Klienta w czasie
rzeczywistym w ciągu 12 godzin handlowych od otrzymania żądania.

Klient zgadza się na zmianę lub zamknięcie pozycji skopiowanych z konta Firmy na konto Klienta,
wysyłając żądanie za pomocą dostępnych środków komunikacji.

4.5 System Portfela OYS będzie dostępny dla wszystkich zweryfikowanych Klientów Firmy w
Strefie Klienta po zarejestrowaniu Klienta w Usłudze Portfela OYS i spełnieniu Wymogów
Odpowiedniości.

instaforex.eu to strona internetowa i nazwa handlowa cypryjskiej firmy inwestycyjnej  INSTANT TRADING EU LTD (Numer
rejestracyjny: HE 266937), której działalność jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Licencja

266/15)

✉ support@instaforex.eu ✆ +35725654112 ❍ www.instaforex.eu

mailto:support@instaforex.eu


Regulamin Korzystania z Usługi Portfela OYS 9

4.6 Korzystanie z Usługi Portfela OYS wiąże się z możliwym ryzykiem związanym zarówno z
kontraktami CFD, jak i zabezpieczonymi transakcjami dokonanymi przez Firmę i skopiowanymi
przez Klienta oraz możliwymi błędami technicznymi wynikającymi z wad platformy handlowej lub
Usługi Portfela OYS.

4.7 Jeśli Klient lub Firma zażądają anulowania subskrypcji transakcji do kopiowania, Firma
przetworzy żądanie w czasie rzeczywistym w ciągu 12 godzin handlowych od jego otrzymania.
Zyski wypłacane Klientowi mogą różnić się od zysków wyświetlanych w Strefie Klienta w
momencie otrzymania żądania o anulowanie, w tym w przypadkach, gdy Firma poniosła straty, a
transakcje Klienta zostały zamknięte na poziomie Stop Out w momencie aktualizacji informacji.

4.8 Subskrypcja transakcji do kopiowania w Usłudze Portfela OYS zostanie anulowana, jeśli:\

a. Firma zamknie Portfel OYS;
b. Klient anuluje subskrypcję, klikając „Anuluj subskrypcję” w Strefie Klienta lub wysyłając

bezpośrednie polecenie do Firmy za pomocą dostępnych środków komunikacji;
c. Pieniądze dostępne na koncie Klienta nie są wystarczające do zapłaty prowizji Firmie lub

jakiejkolwiek innej opłaty.
d. Pieniądze na koncie Klienta nie są wystarczające do utrzymania transakcji skopiowanych z

Portfela OYS.

5. Wykorzystanie środków Klienta

5.1 Firma nie wypłaci Klientowi żadnych odsetek od środków Klienta, które są utrzymywane przez
Firmę, chyba że uzgodniono inaczej. Jeśli jednak odsetki są gromadzone, nie będą one uważane za
część środków Klienta i nie zostaną zaksięgowane na koncie Klienta.

5.2 Firma może wykorzystać pieniądze na koncie OYS Klienta do uiszczenia należnych opłat lub
kosztów. Gdy Klient zawiera transakcję, wszystkie opłaty i koszty handlowe stają się wymagalne i
należne natychmiast po realizacji, dlatego wówczas Firma pobiera odpowiednią kwotę z konta OYS
Klienta. Należne pieniądze przestają być traktowane jako pieniądze Klienta zgodnie z
obowiązującym prawem.

6. Ceny

6.1 Platformy handlowe Firmy wyświetlają cenę kupna i sprzedaży dla każdego instrumentu
handlowego. Jest to „notowanie”, które nie jest ofertą Firmy na zakup lub sprzedaż jakichkolwiek
produktów.

6.2 Firma jest odpowiedzialna za ustalanie cen instrumentów i produktów, którymi można
handlować na platformach Firmy. Oznacza to, że notowania Firmy będą się różnić od cen
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dostarczanych przez innych brokerów, ceny rynkowej lub aktualnych cen na giełdach lub
platformach handlowych.

6.3 Udostępniając notowania, Firma może uwzględnić cenę dostarczoną przez brokera, rynek lub
jakąkolwiek giełdę lub platformę handlową, ale nie jest do tego zobowiązana, jak i do zapewnienia,
że notowania dostarczone przez Firmę mieszczą się w przedziale cenowym, stanowiącym
określony procent tej ceny.

6.4 Jeśli ceny na rynku, giełdzie lub platformie handlowej są zmienione, na przykład podczas
krótkoterminowego skoku cen lub w okresach przed rozpoczęciem sesji, po zakończeniu sesji lub
podczas sesji, Firma może dostarczać podobne ceny, ale nie jest do tego zobowiązana.

6.5 Notowania są stale aktualizowane, co oznacza, że cena zakupu lub sprzedaży może ulec
zmianie w okresie między złożeniem lub potwierdzeniem zlecenia przez Klienta a jego realizacją
przez Firmę.

6.6. Firma zrealizuje zlecenie Klienta dotyczące kopiowania Portfela OYS zgodnie z polityką
Najlepszej Realizacji Zleceń. Korzystając z usługi kopiowania Portfela OYS, Klient wyraża zgodę na
to, aby Firma zrealizowała zlecenie w najlepiej pojętym interesie Klienta. Parametry transakcji są
dostępne na platformie handlowej MetaTrader po jej faktycznej realizacji.

7. Rozstrzyganie sporów

7.1 Jeśli osoba korzystająca z Usługi Portfela OYS nie będzie zadowolona z jakiegokolwiek
aspektu systemu, ma prawo złożyć reklamację zgodnie z Regulaminem Firmy i Procedurą
Rozpatrywania Reklamacji, przedstawioną na stronie internetowej Firmy.

8. Zastosowanie Regulaminu Usługi Portfela OYS

8.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie zarówno dla Firmy, jak i Klienta w dniu jego akceptacji
zarówno przez Klienta, jak i Firmę. Data rozwiązana niniejszej umowy zbiega się z datą
zakończenia obowiązywania Regulaminu Firmy.

8.2 W przypadku sprzeczności między artykułami niniejszej umowy, Regulaminem Firmy, lub
jakimkolwiek innym dokumentem regulacyjnym Firmy, postanowienia niniejszej umowy mają
pierwszeństwo.

8.3 Firma ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie,
powiadamiając o tym Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie.
Zmiany stają się wiążące dla Klienta w dniu określonym w przesłanym komunikacie
informacyjnym.
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9. Regulamin techniczny systemu Portfela OYS

9.1 Rejestracja Klienta. Po przejściu testu odpowiedniości i zaakceptowaniu przez Klienta
niniejszej Umowy w Strefie Klienta, Klient zostaje zarejestrowany jako użytkownik Usługi Portfela
OYS (zwany również „Inwestorem OYS” lub „Subskrybentem OYS”).

9.2. Wybór Portfela OYS do kopiowania transakcji. Zanim Klient zostanie Subskrybentem OYS,
musi wybrać Portfel OYS z listy dostępnych Portfeli w Strefie Klienta.

9.3 Wniosek Klienta o udostępnienie usługi kopiowania transakcji. Klient może zażądać
udostępnienia usługi kopiowania transakcji w Strefie Klienta, klikając przycisk „Subskrybuj” w
sekcji Portfel OYS. Firma zaakceptuje żądanie, jeśli Klient spełni warunki Regulaminu Usługi
Portfela OYS, tj. minimalna kwota dostępnych środków na koncie handlowym Klienta nie powinna
być mniejsza niż 2000 EUR lub jej równowartość w innej walucie. Jeśli Firma zaakceptuje żądanie,
kopiowanie transakcji rozpocznie się najpóźniej w ciągu 12 godzin handlowych (w godzinach pracy
rynku) od momentu akceptacji żądania. Firma może odrzucić żądanie między innymi w przypadku
zamknięcia rynków, niemożności realizacji transakcji po stronie dostawcy płynności, problemów
technicznych platformy lub Usługi Portfela OYS. W takim przypadku Klient zostanie
poinformowany o przyczynie odmowy. Klient może ponownie zażądać aktywacji subskrypcji
nieograniczoną ilość razy.

9.4 Akceptacja przez Firmę wniosku o kopiowanie transakcji. Klient może zażądać udostępnienia
usługi kopiowania transakcji w sekcji Portfel OYS w Strefie Klienta. Firma jest uprawniona do
akceptacji lub odrzucenia każdego wniosku przed lub po spełnieniu warunków udostępnienia
usługi kopiowania w ciągu 12 godzin handlowych od otrzymania wniosku w godzinach pracy
rynków. Jeśli Firma zignoruje żądanie, zostanie ono automatycznie anulowane w ciągu 12 godzin
handlowych po jego otrzymaniu.

9.5 Rozpoczęcie kopiowania transakcji na konto OYS Klienta. Po zaakceptowaniu przez Firmę
wniosku o kopiowanie transakcji na konto OYS Klienta system rozpocznie kopiowanie transakcji w
ciągu 12 godzin handlowych od momentu spełnienia przez Klienta wszystkich wymagań
dotyczących kopiowania opisanych w punkcie 9.3. Klient zostanie poinformowany o pomyślnym
skopiowaniu transakcji za pomocą poczty elektronicznej lub innych dostępnych środków
komunikacji.

9.6 W konfiguracji domyślnej transakcje są kopiowane na konto Klienta z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych środków na koncie OYS. Klient może jednak dostosować kwotę
przeznaczoną na kopiowanie transakcji na koncie OYS za pośrednictwem Strefy Klienta lub
poprzez złożenie żądania za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji.

9.7 Rezygnacja z usługi kopiowania transakcji na konto Klienta. Po rezygnacji Klienta z kopiowania
transakcji wybranego Portfela OYS system zakończy proces kopiowania Portfela OYS w ciągu 12
godzin handlowych (w godzinach pracy rynków). Klient zostanie poinformowany o pomyślnym
anulowaniu subskrypcji drogą e-mailową lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji.
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9.8 Ponowny wniosek Klienta o kopiowanie transakcji. Jeśli Klient wpłaci dodatkowe środki na
konto OYS, nowe środki zostaną domyślnie dodane do systemu Copy Trading, chyba że Firma
otrzyma dodatkowe instrukcje.

9.9 Aktualizacja informacji o zyskach i/lub stratach Firmy i Klienta. Informacje o zyskach i/lub
stratach Firmy i Klienta będą przekazywane regularnie. Informacje będą dostępne w Strefie Klienta
oraz na koncie MetaTrader Klienta.

9.10 Prowizja pobierana przez Firmę. Prowizja pobierana przez Firmę jest obliczana na podstawie
warunków uzgodnionych przez Klienta w okresie subskrypcji konkretnego Portfela OYS. W okresie
subskrypcji Klient będzie informowany o wysokości prowizji pobieranej za określony kwartał drogą
e-mailową lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji.

9.11 Dokonywanie wpłaty na konto Klienta. Klient może zasilić swoje konta OYS za pomocą
standardowej procedury w sekcji Wpłaty/Wypłaty w Strefie Klienta. Zdeponowane środki zostaną
zaksięgowane na koncie Klienta, wybranym podczas dokonania wpłaty, dopiero po otrzymaniu
środków przez Firmę.

9.12 Dostęp do statystyk Portfela OYS. Statystyki Portfela OYS obejmują:

a) Wyniki konta OYS Klienta dostępne w Strefie Klienta;

b) Wyniki Portfeli OYS Firmy dostępne w Strefie Klienta, na stronie internetowej i/lub na
stronach oficjalnych partnerów Firmy;

c) Informacje o transakcjach kopiowanych z kont Firmy i historię subskrypcji;

Statystyki Portfela OYS dostarczane przez Firmę mają na celu umożliwienie Klientowi
monitorowania własnych wyników i działań na koncie OYS oraz wyników i działań na
kontach OYS Firmy. Jednakże Klient powinien być świadomy możliwych opóźnień w
aktualizacji statystyk, które w normalnych warunkach nie powinny przekraczać 1 lub 2
godzin.

9.13 Automatyczne zamykanie transakcji na koncie Klienta:

a) Jeśli kwota dostępnych środków na koncie Klienta jest niewystarczająca do kopiowania
transakcji z konta OYS Firmy, wszystkie transakcje skopiowane na konto Klienta zostaną
zamknięte po aktualnej cenie.

b) Jeśli kwota dostępnych środków na koncie Klienta jest niewystarczająca do zapłaty prowizji
Firmie, wszystkie transakcje skopiowane na konto Klienta zostaną zamknięte po aktualnej
cenie.

c) Jeśli kwota depozytu zabezpieczającego jest niewystarczająca do utrzymania
skopiowanych transakcji, transakcje na koncie Klienta zostaną zamknięte po aktualnej
cenie.
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10. Dodatkowe postanowienia

10.1 Klient niniejszym oświadcza, że przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy przeczytał i
zaakceptował Regulamin określający ogólne warunki handlowe.

10.2 Firma niniejszym informuje Klienta, że na stronie internetowej Firmy dostępne są inne
dokumenty i informacje, które stanowią część Regulaminu i zawierają więcej szczegółów na temat
Firmy i świadczonych przez nią usług na rzecz Klienta, takich jak:

a) Polityka Realizacji Zleceń, która wyjaśnia, w jaki sposób realizowane są transakcje; oraz

b) Ostrzeżenie o Ryzyku, które podsumowuje kluczowe ryzyka związane z inwestowaniem
w kontrakty CFD.

Istnieją dodatkowe dokumenty i informacje dostępne dla Klienta na stronie internetowej Firmy i za
pośrednictwem jej platformy handlowej, które zawierają przydatne informacje, ale nie są częścią
niniejszego Regulaminu i które zostały zaakceptowane przez Klienta podczas rejestracji w
systemie Portfela OYS. Należą do nich:

a) Polityka Przeciwdziałania Konfliktom Interesów, która wyjaśnia, w jaki sposób Firma radzi
sobie ze wszystkimi konfliktami interesów w celu uczciwego traktowania swoich Klientów;

b) Zawiadomienie o Funduszu Rekompensat dla Inwestorów, które zawiera szczegółowe
informacje na temat Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF);

c) Informacja dotycząca Kategoryzacji Klientów, która określa, w jaki sposób jest
klasyfikowany Klient zgodnie z obowiązującymi przepisami;

d) Procedura Rozpatrywania Reklamacji określająca procedurę, której należy przestrzegać, w
przypadku gdy Klient postanowi złożyć reklamację w Firmie i wyjaśnia, w jaki sposób jest
ona rozpatrywana. Dokument ten zawiera również informacje o tym, w jaki sposób Klient
może skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym Republiki Cypru;

e) Polityka Prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób Firma postępuje z informacjami
dostarczonymi przez Klienta;

f) Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla Klienta na temat produktów
inwestycyjnych oferowanych przez Firmę;

g) Polityka Dźwigni Finansowej i Depozytu Zabezpieczającego, która dostarcza Klientowi
informacji na temat zasad Firmy dotyczących korzystania z dźwigni i depozytu
zabezpieczającego.
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