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UMOWA ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
MAKLERSKICH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Z 
INSTANT TRADING EU LIMITED
 
AGREEMENT FOR THE CONCLUSION OF BROKERAGE
SERVICES (INVESTMENT SERVICES) AGREEMENTS IN THE
ELECTRONIC FORM WITH INSTANT TRADING EU LIMITED

To jest dwujęzyczna polsko-angielska wersja Umowy w postaci elektronicznej. W przypadku wątpliwości wersja
w języku polskim będzie podstawą do interpretacji postanowień umowy dla Polskich klientów.

This is a bilingual Polish-English version of the Agreement in the electronic form. In case of doubt, the Polish
language version will be the basis for interpretation of the contract provisions for Polish clients.
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1. Niniejsza umowa umożliwia zawieranie umów
świadczenia usług maklerskich lub dokonywania
innych czynności dotyczących obrotu papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami
finansowymi określonymi w Ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi w postaci elektronicznej za
pośrednictwem środków komunikacji na
odległość́.

2. Instant Trading EU Limited („Instant Trading”)
niniejszym składa Klientowi w formie
elektronicznej ofertę̨ zawarcia niniejszej umowy,
która umożliwia późniejsze zawieranie umów
świadczenia usług maklerskich drogą
elektroniczną. Umowy świadczenia usług
maklerskich oraz szczegółowe warunki ich
zawarcia dostępne są na stronie
https://www.instaforex.eu/pl/ .

3. Zaznaczenie oświadczenia o przyjęciu oferty na
formularzu na stronie internetowej Instant Trading
oznacza zawarcie niniejszej umowy, jak również̇
wyrażenie przez Klienta zgody na to, aby wszelkie
oświadczenia woli lub inne oświadczenia
związane z obrotem instrumentami finansowymi,
a także innymi działaniami realizowanymi przez
Instant Trading mogły być́ przekazywane przez
Strony w formie elektronicznej na warunkach
opisanych w umowach świadczenia usług
maklerskich.

4. Treść́ niniejszej umowy zostanie przesłana
Klientowi na adres e-mail wprowadzony przez
Klienta na formularzu on-line.

5. W celu weryfikacji poprawności danych,
udostępnionych Instant Trading przez Klienta,
Instant Trading przesyła Klientowi treść niniejszej
umowy wraz z danymi. W przypadku wykrycia
przez Klienta błędów we wprowadzonych danych,
Klient powinien niezwłocznie skontaktować́ się̨ z
Instant Trading.

6. Ta Umowa sporządzona jest w wersji
polsko-angielskiej. W przypadku rozbieżności
polska wersja umowy jest wiążąca.

1. This Agreement allows the conclusion of
brokerage services agreements or other
activities regarding trading in securities or other
financial instruments as defined in the Act on
Trading in Financial Instruments of 29 July 2005
in electronic form via means of distance
communication.

2. Instant Trading EU Limited ("Instant Trading")
hereby provides the Client with an offer to
conclude this Agreement in electronic form,
which enables subsequent conclusion of
agreements for the provision of brokerage
services (investment services) by electronic
means. The agreements for the provision of
brokerage services (investment services) and
detailed conditions of their conclusion are
available at https://www.instaforex.eu/pl/ .

3. Marking the declaration of acceptance of the
offer on the form on the Instant Trading website
shall constitute the conclusion of this agreement
as well as the Client's consent for all
declarations of will or other statements related
to trading in financial instruments and other
activities carried out by Instant Trading to be
transmitted by the Parties in electronic form on
terms and conditions described in the
Agreements for provision of brokerage services
(investment services).

4. The content of this agreement will be sent to the
Client at the e-mail address entered by the Client
on the online form.

5. In order to verify the accuracy of data provided
by the Client to Instant Trading, Instant Trading
sends the content of this agreement to the Client
together with the data. If the Client discovers any
errors in the data entered, the Client shall
immediately contact Instant Trading.

6. This Agreement is made in bilingual
Polish-English version. In case of discrepancy,
the Polish version shall prevail.
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