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INSTANT TRADING EU LTD

Ujawnienie ryzyka
To jest dwujęzyczna polsko-angielska wersja Regulaminu. W przypadku 
wątpliwości wersja w języku polskim będzie podstawą do interpretacji 
postanowień umowy dla Polskich klientów.
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1. WSTĘP

INSTANT TRADING EU LTD, zwana dalej „Spółką”, jest zarejestrowana w Republice Cypryjskiej pod
numerem rejestracyjnym: HE 266937. Działalność Spółki jest regulowana przez Cypryjską Komisję
Papierów Wartościowych i Giełd, zwaną dalej „CySEC”, licencja 266/15. Spółka prowadzi swoją
działalność zgodnie z ustawą z roku 2017 o świadczeniu usług inwestycyjnych, działalności
inwestycyjnej, zarządzaniu rynkami regulowanymi i innymi powiązanymi kwestiami oraz Ustawą 87 (I) /
2017 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawą”.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych, uzupełnioną dyrektywą 2002/92/WE, dyrektywą 2011/61/UE, zwaną
dalej MiFID II, a także przepisami prawa, Spółka zobowiązuje się dostarczać swoim klientom
(„Klientom”, „Panu/Pani”) informacje o głównych ryzykach inwestycyjnych, a także o ryzykach
związanych z różnymi kategoriami instrumentów finansowych Spółki.

2. PRZYPISY OGÓLNE

Każdy rodzaj instrumentu finansowego ma swoje własne cechy. Pociąga to za sobą różne rodzaje ryzyka,
które zależą od charakteru każdej inwestycji. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka instrumentów
finansowych i związanego z nimi ryzyka. Jednak ten dokument NIE ujawnia wszystkich ryzyk ani innych
ważnych aspektów związanych z instrumentami finansowymi. Dokument ten NIE powinien być
traktowany jako porada inwestycyjna dotycząca świadczenia jakichkolwiek usług lub inwestycji w
jakiekolwiek instrumenty finansowe.

Klient nie powinien przeprowadzać żadnych operacji handlowych przy użyciu danych lub innych
instrumentów finansowych, dopóki nie zrozumie w pełni charakter inwestycji i ryzyka, a także stopień
narażenia na takie ryzyko. Jeśli znaczenie któregokolwiek z ostrzeżeń opisanych poniżej nie jest
całkowicie jasne dla Klienta, powinien on zasięgnąć niezależnej porady prawnej lub finansowej przed
podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Klient powinien być świadomy, że:

● wartość każdej inwestycji w dokumenty finansowe może albo wzrosnąć, albo zmaleć, aż do
całkowitej straty i dewaluacji;

● poprzedni zysk nie jest wskaźnikiem możliwych przyszłych dochodów;
● obrót instrumentami finansowymi może wiązać się z podatkami i/lub innymi obowiązkami;
● składanie zleceń warunkowych, takich jak zlecenia stop-loss, nie oznacza zmniejszenia utraty

zainwestowanych środków, ponieważ sytuacja na rynku może się radykalnie zmienić;
● zmiana kursu walutowego może negatywnie wpłynąć na wartość, cenę i/lub wyniki handlowe

instrumentów finansowych, z którymi transakcje są dokonywane w walucie innej niż waluta
bazowa Klienta.

3. OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty na różnicę cen, zwane dalej „CFD”, są złożonymi instrumentami finansowymi, z których
większość nie ma ustalonej daty wygaśnięcia. W związku z tym umowa CFD wygasa z chwilą podjęcia
decyzji o zamknięciu otwartej pozycji. CFD to produkt inwestycyjny z wykorzystaniem dźwigni. Pociąga
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to za sobą wysoki poziom ryzyka i może prowadzić do utraty całego kapitału inwestycyjnego. W
rezultacie handel kontraktami CFD nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dlatego nie
powinien/powinna Pan/Pani ryzykować więcej, niż może Pan/Pani stracić. Należy upewnić się, że jest
Pan/Pani w pełni świadomy/a związanego z tym ryzyka, należy również wziąć pod uwagę swoje
doświadczenie przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej
porady.

4. ZAGROŻENIA OGÓLNE

Ryzyko rynkowe to ryzyko związane ze spadkiem wartości aktywów, spowodowanym zmianami
wartości czynników rynkowych, takich jak ceny akcji, stopy procentowe, kursy wymiany walut i ceny
towarów. W przypadku spadku cen inwestor ryzykuje utratą części lub całości kapitału zainwestowanego
w instrumenty finansowe.

Ryzyko systemowe to ryzyko związane z załamaniem całego rynku lub całego systemu finansowego.
Dotyczy to ryzyk wynikających z wzajemnie połączonych elementów systemu finansowego lub rynku, w
przypadku których załamanie jednej lub większej liczby jednostek finansowych może spowodować
szereg negatywnych konsekwencji, które mogą doprowadzić do załamania całego systemu finansowego
lub rynku.

Ryzyko kredytowe to ryzyko, w którym pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić pożyczki lub nie jest w
stanie wywiązać się z zobowiązań umownych, a mianowicie nie może zapłacić odsetek obligatariuszom.
Ryzyko kredytowe jest ściśle powiązane z potencjalnym zwrotem z inwestycji. Co więcej, najbardziej
znaczący jest fakt, że rentowność obligacji jest ściśle związana z ustalonym ryzykiem kredytowym.

Ryzyko rozliczenia to ryzyko związane z faktem, że w trakcie transakcji jedna strona nie była w stanie
dostarczyć zabezpieczenia lub jego wartości w gotówce na czas, podczas gdy druga strona/strony
wypełniły już swoje zobowiązania wynikające z umowy handlowej. Ryzyko to jest ograniczone, gdy
inwestycje obejmują obrót instrumentami finansowymi na rynkach regulowanych. Ryzyko to wzrasta,
gdy inwestycje związane są z obrotem instrumentami finansowymi poza rynkami regulowanymi lub gdy
transakcja jest dokonywana w różnych strefach czasowych lub w różnych systemach rozliczeń i
rozrachunków.

Ryzyko utraty zmienności to ryzyko związane z brakiem zmienności inwestycji, których nie można
szybko kupić lub sprzedać w celu uniknięcia lub zminimalizowania strat. Ryzyko utraty zmienności jest
bardzo ważne dla tych inwestorów, którzy zamierzają nabyć lub już posiadają aktywa, ponieważ
wpływają one na zdolność inwestora do obrotu.

Ryzyko operacyjne to ryzyko związane z niepowodzeniem działalności operacyjnej z powodu czynnika
ludzkiego. Różne branże mają różne poziomy ryzyka operacyjnego, co jest ważnym aspektem przy
wyborze potencjalnego rozwiązania inwestycyjnego. Sektory o niskim poziomie interakcji z czynnikiem
ludzkim charakteryzują się niższym ryzykiem operacyjnym.

Ryzyko walutowe to ryzyko, w którym koszt inwestycji zależy od zmian kursu walutowego.

Ryzyko krajowe to ryzyko, w którym zwrot z inwestycji może się pogorszyć w wyniku zmiany sytuacji
politycznej lub niestabilnej sytuacji w kraju. Niestabilność wpływająca na dochody z inwestycji może być
spowodowana zmianą rządu, organów ustawodawczych, decydentów zagranicznych lub kontroli
wojskowej.
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Ryzyko stopy procentowej to ryzyko, w którym wartość inwestycji może się różnić w zależności od
zmian bezwzględnego poziomu stóp procentowych, spreadu między dwiema stopami, krzywej
dochodowości lub wszelkich innych zmian związanych ze stopami procentowymi.

5. RYZYKA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI

5.1. OPIS KONTRAKTÓW CFD

Kontrakt różnicy kursowej to umowa kupna lub sprzedaży kontraktu odzwierciedlającego wykonanie
instrumentu bazowego, w tym między innymi walutę obcą, metale szlachetne, kontrakty futures i akcje.
CFD jest transakcją spot rozliczeniową, w której zysk/strata zależy od różnicy cen CFD na kupno i
sprzedaż i odwrotnie.

Korzystając z kontraktów CFD, Firma może przedstawić Klientowi wszystkie korzyści i ryzyko związane
z posiadaniem papieru wartościowego bez faktycznego posiadania aktywów. Pełna lista kontraktów CFD
oferowanych przez Firmę jest dostępna na stronie internetowej.
https://www.instaforex.eu/pl/specifications.

5.2. Ryzyko związane z CFD

Instrumenty o wysokiej zmienności:
Klient musi wziąć pod uwagę, że przy obrocie instrumentami finansowymi, oprócz zysku, istnieje
również wysokie ryzyko strat. Wynika to z faktu, że niektóre instrumenty są przedmiotem obrotu w
szerokich przedziałach śróddziennych z wahaniami cen. Ceny instrumentów mogą szybko zmieniać się w
szerokim zakresie, a także odzwierciedlać nieprzewidziane zdarzenia lub zmiany warunków, które nie
zależą od Spółki ani Klienta. W pewnych warunkach rynkowych realizacja zamówienia Klienta po
podanej cenie może nie być możliwa, a zatem Klient może ponieść straty.

Na cenę instrumentów finansowych mogą wpływać między innymi następujące czynniki: wdrażanie
programów politycznych, rządowych, rolniczych, komercyjnych, finansowych i handlowych, a także
krajowych i międzynarodowych środków społeczno-ekonomicznych oraz dominujące cechy
psychologiczne właściwego rynku. Dlatego zlecenie stop loss nie może zagwarantować klientowi
ograniczenia strat.

Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że znaczne straty mogą prowadzić do częściowej lub całkowitej
utraty wartości inwestycji. Wynika to z systemu marży, który jest typowy dla transakcji handlowych, w
których niekorzystne zmiany cen mogą prowadzić do szybkiej utraty całego depozytu klienta, a także do
znacznych dodatkowych strat.

Dźwignia finansowa:
W przeciwieństwie do tradycyjnego handlu, handel marżą pozwala Klientowi handlować na rynku, płacąc
jedynie niewielką część całkowitej wartości transakcji. Dźwignia finansowa oznacza, że niewielkie
wahania na rynku mogą prowadzić do znacznie większych zmian wartości otwartej pozycji Klienta.

Firma kontroluje dźwignię stosowaną do pozycji Klienta i zastrzega sobie prawo do obniżenia dźwigni
finansowej w zależności od wielkości transakcji Klienta.

Obrót pozagiełdowy:
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Podczas handlu kontraktami CFD, walutami obcymi i metalami szlachetnymi Klient faktycznie zawiera
transakcję pozagiełdową. W takim przypadku strony bezpośrednio uzgadniają cenę między sobą, a nie za
pośrednictwem regulowanego rynku walutowego.

Transakcje pozagiełdowe mogą pociągać za sobą większe ryzyko w porównaniu z transakcjami na
regulowanych rynkach giełdowych. Ze względu na brak centralnego kontrahenta strony mogą ponosić
określone ryzyko kredytowe lub ryzyko niewykonania zobowiązania, a także mogą spotkać się z
sytuacjami, w których nie można zamknąć pozycji lub ocenić jej wartości.

Zakończenie handlu:
W przypadku, gdy panujące warunki handlowe uniemożliwiają zamknięcie pozycji, na przykład z
ograniczeniami handlowymi na niektórych rynkach, złożenie zlecenia stop loss nie gwarantuje
zmniejszenia strat do pożądanych wielkości, ponieważ wykonanie zlecenia stop loss po danej cenie może
nie być możliwe. Ponadto zlecenie stop loss może być wykonane po cenie znacznie niższej niż
uzgodniona, a poniesione straty mogą być większe niż oczekiwano.

Konto depozytowe i wymagania:
Aby sfinalizować transakcję depozytu zabezpieczającego, Klient musi dokonać szeregu płatności po cenie
niższej niż cena zakupu, zamiast natychmiastowej zapłaty pełnej kwoty. Poziom wymaganego depozytu
zabezpieczającego zależy od aktywów bazowych instrumentu i może być również ustalony lub obliczony
na podstawie bieżącej ceny instrumentu bazowego.

Klient powinien upewnić się, że zawsze ma wystarczający depozyt zabezpieczający na rachunku
transakcyjnym, aby utrzymać otwartą pozycję. Klient jest zobowiązany do kontrolowania wszelkich
otwartych pozycji w celu uniknięcia ich zamknięcia przez Spółkę z powodu braku wystarczających
środków na rachunku. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za powiadomienie Klienta o takich
przypadkach.

Spółka nie jest zobowiązana do wysłania Klientowi powiadomień Margin Call. Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za nieudane próby skontaktowania się z Klientem.

Spółka ma prawo zmienić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, powiadamiając Klienta na
piśmie w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych. Jednak w przypadku działania siły wyższej Spółka ma
prawo zmienić wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego bez uprzedniego pisemnego
powiadomienia.

Warunkowa transakcja inwestycyjna:
Ze względu na opisany powyżej charakter operacji depozytu zabezpieczającego, Klient może stracić
wszystkie środki przeznaczone na otwarcie i utrzymanie pozycji. W przypadku, gdy Klient nie jest w
stanie wypełnić zobowiązań wynikających z wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego, czyli
zdeponowania dodatkowych środków w celu utrzymania pozycji, taka pozycja zostanie zamknięta.

Transakcje otwarte bez użycia zabezpieczenia mogą również nakładać obowiązki dodatkowych płatności
przekraczających kwotę zapłaconą przy zawarciu transakcji.

Podatki, prowizje i inne wydatki:
Przed rozpoczęciem handlu Klient powinien wziąć pod uwagę wszystkie możliwe opłaty i inne wydatki.
Koszty mogą być wyrażone w jednostkach monetarnych lub w procentach. Ponadto Klient musi
zrozumieć, na jakiej podstawie będą naliczane takie opłaty.
Zmiany w prawie, a także zmiany w osobistej sytuacji Klienta, mogą prowadzić do opodatkowania
instrumentów finansowych i innych obowiązków.
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Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady na temat swoich podatków lub innych obowiązków,
ponieważ jest odpowiedzialny za wszelkie takie zobowiązania.

Wielkość swapa:
Jeśli Klient ma pozycje overnight, zostanie on obciążony swapem za przeniesienie pozycji do kolejnego
dnia roboczego. Szczegółowe informacje na temat swapów można znaleźć na stronie internetowej Spółki.
Klient akceptuje warunki swapów podczas rejestracji konta, jak wskazano w umowie Spółki.

Wielkość swapa zależy w dużej mierze od stopy procentowej, a także opłaty pobieranej przez Spółkę za
przeniesienie pozycji na następny dzień. Spółka ma prawo w dowolnym momencie zmienić poziom
swapów dla każdego kontraktu CFD według własnego uznania. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie
powiadomień o zmianach przesłanych przez Spółkę. Klient przyjmuje również odpowiedzialność za
zaznajomienie się ze specyfikacjami kontraktów CFD opublikowanych na stronie internetowej Spółki pod
kątem zmian wielkości swapów przed rozpoczęciem handlu ze Spółką.

Zamówienia i strategie redukcji ryzyka:

W Spółce istnieje możliwość składania określonych zleceń (na przykład zlecenie Stop Loss, jeśli zezwala
na to lokalne prawo lub zlecenie Stop Limit), które mają na celu ograniczenie strat do określonej kwoty.
Zlecenia te mogą być nieskuteczne, jeśli sytuacja rynkowa uniemożliwia realizację takich zleceń, na
przykład przy braku płynności na rynku. Naszym celem jest uczciwe i szybkie składanie takich zleceń.
Jednak czas i poziom realizacji zleceń zależą od rynku. W szybko zmieniających się warunkach
rynkowych cena Pana/Pani zlecenia może nie być dostępna lub rynek może szybko i znacząco odejść od
poziomu stop przed realizacjązlecenia. Strategie wykorzystujące kombinacje pozycji, takie jak „spread” i
„streddle”, mogą wiązać się z nie mniejszym ryzykiem niż zwykłe pozycje kupna i sprzedaży. Dlatego
zlecenia Stop Limit i Stop Loss nie mogą gwarantować ograniczenia strat.

5.3. Ryzyko związane z wykonywaniem

Ryzyko techniczne:
Klient, a nie Spółka, jest odpowiedzialny za ryzyko strat finansowych związanych z awariami, defektami,
opóźnieniami, wyłączeniami lub szkodliwymi działaniami systemów informacyjnych, komunikacyjnych,
elektrycznych, elektronicznych lub innych, które nie są wynikiem umyślnego niewykonania
zobowiązania przez Spółkę.

Jeśli Klient dokonuje transakcji w systemie elektronicznym, może być narażony na ryzyko związane z
systemem, w tym nieprawidłowe działanie sprzętu, oprogramowania, serwerów, linii komunikacyjnych i
Internetu. Skutkiem takiego niepowodzenia może być to, że zlecenie Klienta zostanie albo wykonane
wbrew życzeniom Klienta, albo w ogóle nie zostanie wykonane. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku takiej awarii.

Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje wysyłane pocztą elektroniczną nie są
chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

W okresach nadmiernego przepływu transakcji, Klient może napotkać pewne trudności z połączeniem
przez telefon lub za pośrednictwem platformy/systemu Spółki. Jest to szczególnie istotne na szybkim
rynku, na przykład po opublikowaniu wskaźników makroekonomicznych lub wiadomości.
Klient przyjmuje do wiadomości, że na dostęp do strony internetowej Spółki i/lub platformy handlowej
mogą mieć wpływ problemy z połączeniem z Internetem, takie jak awarie lub przerwy w dostawie prądu,

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

https://www.instaforex.eu/pl/specifications
mailto:support@instaforex.eu


Ujawnienie ryzyka Strona 8

awarie oprogramowania i sprzętu, odłączenie Internetu, awaria elektryczności lub ataki hakerów. Spółka
nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty związane z takimi zdarzeniami z przyczyn obiektywnie
niezależnych od niej. Ponadto Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty, koszty, zobowiązania lub
wydatki, w tym między innymi utratę zysków, które mogą powstać w wyniku niezdolności Klienta do
uzyskania dostępu do strony internetowej i/lub systemu handlowego Spółki, a także z powodu opóźnienia
lub awarii w wysyłaniu zleceń lub ofert.

W związku z korzystaniem ze sprzętu komputerowego oraz sieci transmisji danych i połączeń głosowych
Klient może również ponieść następujące ryzyko, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku utraty środków:

● awaria zasilania sprzętu po stronie Klienta, dostawcy lub operatora telekomunikacyjnego, w tym
komunikacji głosowej, który świadczy usługi na rzecz Klienta;

● fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie kanałów komunikacji wykorzystywanych do komunikacji
Klienta z dostawcą (operatorem telekomunikacyjnym) oraz serwerem handlowym lub
informacyjnym Klienta;

● niska jakość połączenia kanałami używanymi przez klienta, dostawcę lub operatora
telekomunikacyjnego, w tym komunikacji głosowej, wykorzystywanych przez Klienta lub
Spółkę;

● niepoprawne ustawienia terminala Klienta;
● brak aktualizacji terminala Klienta;
● przy dokonywaniu transakcji za pomocą telefonicznej (lądowej lub komórkowej) komunikacji

głosowej, Klient może napotkać problem z nawiązaniem połączenia z pracownikiem Spółki pod
numerem telefonu. Może to być spowodowane niską jakością połączenia i zajętymi liniami
komunikacyjnymi;

● użycie linii komunikacyjnych, sprzętu lub oprogramowania może spowodować, że Klient nie
będzie mógł otrzymać wiadomości od Spółki;

● obrót telefoniczny może być skomplikowany z powodu przeciążenia połączenia;
● nieprawidłowe działanie lub awarie platformy transakcyjnej lub terminalu Klienta.

Klient może ponieść straty z powodu jednego z powyższych zagrożeń. Spółka nie ponosi żadnej
odpowiedzialności ani zobowiązań wobec Klienta w przypadku takiego ryzyka, a odpowiedzialność za
wszystkie straty spoczywa na Kliencie.

Ryzyko regulacyjne i prawne:
Zmiany w przepisach mogą mieć istotny wpływ na instrument finansowy lub inwestycję w konkretny
sektor lub rynek. Zmiany w prawie lub regulacjach przez rząd, organy nadzorcze lub decyzje sądowe
mogą zwiększyć koszty działalności gospodarczej, zmniejszyć atrakcyjność inwestycji, zmienić otoczenie
konkurencyjne, a nawet zmienić możliwości uzyskania zysków z inwestycji. Ryzyko to jest
nieprzewidywalne i może różnić się w zależności od rynku.

Platforma handlowa:
Klient jest wcześniej ostrzegany, że handlując za pośrednictwem platformy elektronicznej, przyjmuje na
siebie ryzyko strat finansowych, które mogą być spowodowane przez:

● awarie w działaniu sprzętu lub oprogramowania Klienta, a także przez niską jakość komunikacji;
● awarie, usterki lub niewłaściwe użytkowanie sprzętu, a także oprogramowania Spółki lub Klienta;
● nieprawidłową obsługę sprzętu Klienta;
● niepoprawne ustawienia terminala Klienta;
● opóźnienie aktualizacji terminala Klienta.
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Klient przyjmuje do wiadomości, że w jednej chwili może wysłać tylko jedno zlecenie. Po wysłaniu przez
Klienta jednego zlecenia do Spółki, może on/ona wysłać następne.

Klient przyjmuje do wiadomości, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji o przepływie ofert jest
baza ofert istniejącego serwera. Baza ofert znajdująca się w terminalu Klienta nie jest wiarygodnym
źródłem informacji o przepływie ofert, ponieważ połączenie między terminalem Klienta a serwerem może
zostać w pewnym momencie przerwane, przez co niektóre oferty po prostu będą mogły nie dotrzeć do
terminalu Klienta.

Klient przyjmuje do wiadomości, że kiedy zamyka okno do umieszczenia/usunięcia lub
otwarcia/zamknięcia pozycji, instrukcja wysłana do serwera nie może zostać anulowana.

Zlecenia można realizować na przemian. Jednoczesna realizacja kilku zleceń z jednego konta handlowego
jest niemożliwa.

Klient przyjmuje do wiadomości, że zamknięcia zlecenia nie można anulować.

Jeśli w wyniku działania siły wyższej poprzednio wysłane zlecenie Klienta nie zostanie wykonane, a
Klient zdecyduje się powtórzyć wysyłanie, ryzykuje dwie transakcje zamiast jednej.

Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli zlecenie oczekujące na transakcję CFD zostało już wykonane, a
Klient zdecyduje się wysłać nową instrukcję zmiany poziomu zlecenia, wówczas tylko ta instrukcja
zostanie wykonana w celu zmiany poziomu pozycji Stop Loss i/lub Take Profit, które zostało
zaakceptowane w momencie uruchomienia zlecenia oczekującego.

Komunikacja Klienta ze Spółką:
Klient przyjmuje na siebie ryzyko strat finansowych związanych z opóźnieniem lub brakiem
jakichkolwiek powiadomień od Spółki.

Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje wysyłane pocztą elektroniczną nie są
chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przypadki uzyskania przez osoby trzecie nieupoważnionego
dostępu do informacji, takich jak adresy e-mail, korespondencja elektroniczna, dane osobowe, podczas
wymiany danych między Spółką a Klientem, a także korzystania z Internetu lub innych środków
komunikacji sieciowej, telefonu lub środków elektronicznych. Nie jest to wynikiem rażącego niedbalstwa
lub umyślnego zaniedbania ze strony Spółki.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z niedostarczonymi wiadomościami
wewnętrznymi, wysłanymi za pośrednictwem internetowej platformy transakcyjnej Spółki.

6. SIŁA WYŻSZA I NADZWYCZAJNE OKOLICZNOŚCI

Okoliczności siły wyższej („Siła wyższa”) to zdarzenia niezależne od działań strony lub stron umowy.
Należą do nich okoliczności, takie jak wojna, strajk, bunt, przestępczość lub klęska żywiołowa (na
przykład huragan, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu itp.).
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W przypadku działania siły wyższej Spółka nie może realizować zleceń ani wypełniać swoich
zobowiązań wobec Klienta zgodnie z Umową Klienta, która jest dostępna tutaj:
https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/pl/terms_and_conditions.pdf.

W rezultacie Klient może ponieść straty finansowe.

Zgodnie z Umową Klienta, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
powstałe w wyniku niewywiązania się lub opóźnienia w wypełnianiu zobowiązań wobec Klienta, jeżeli te
niepowodzenia lub opóźnienia są spowodowane działaniem siły wyższej.

7. RYZYKA ZWIĄZANE Z PIERWSZĄ OFERTĄ PUBLICZNĄ (IPO)

7.1. Czynniki ryzyka określone dla Emitenta/Gwaranta

Ryzyka związane z sytuacją finansową Emitenta
Firma (Emitent) może zbyć swoje inwestycje w niekorzystnym momencie w celu zaspokojenia swoich
potrzeb finansowych. Inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę, czy portfel Emitenta jest na tyle
zdywersyfikowany, aby wartość każdego papieru wartościowego mogła mieć istotny wpływ na sytuację
finansową emitenta.
Ryzyka związane z działalnością gospodarczą i branżą Emitenta
Kiedy Firma (Emitent) została zarejestrowana oraz jaka jest jej historia inwestycyjna i polityka etyczna.
Inwestorzy powinni pamiętać, że Firma (Emitent) może zostać rozwiązana lub zakończyć swoją
działalność.
Ryzyko prawne i regulacyjne
Wartość aktywów Emitenta może być zależna od nieprzewidywalnych zmian w infrastrukturze prawnej,
międzynarodowych wydarzeń politycznych, polityki rządowej, wszelkiego rodzaju ograniczeń, które
mogą mieć wpływ na inwestorów, zmian w opodatkowaniu, wahań kursów walut itp.
Ryzyko kontroli wewnętrznej
Czy Firma stworzyła solidne i miarodajne mechanizmy raportowania i audytu, które obejmują standardy
dla takiego rynku.
Ryzyko środowiskowe, społeczne i związane z nadzorem
Ogólne warunki ekonomiczne, ruchy cen na rynkach, na których Firma może inwestować, mogą podlegać
wpływom: polityki handlowej i fiskalnej rządu, krajowych i międzynarodowych wydarzeń politycznych i
gospodarczych oraz zmian stóp procentowych.

7.2. Czynniki ryzyka określone dla papierów wartościowych

Ryzyka związane ze specyfiką papierów wartościowych
Cena akcji może rosnąć i spadać, a inwestorzy mogą nie otrzymać kwot, które pierwotnie zainwestowali.
Inwestorzy powinni być w stanie ponieść potencjalne ryzyko straty.

Ryzyka związane z instrumentem bazowym
Akcje zwykłe jak i zbliżone kapitałowe papiery wartościowe na ogół reprezentują najbardziej
podporządkowaną pozycję w strukturze kapitałowej Emitenta i generalnie uprawniają posiadaczy do
ewentualnego udziału w aktywach Emitenta, pozostałych po zaspokojeniu wszystkich bardziej
uprzywilejowanych roszczeń do takich aktywów. Posiadacze akcji zwykłych są generalnie uprawnieni do
dywidendy jedynie w zakresie zadeklarowanym przez organ Emitenta na podstawie dochodu lub innych
aktywów dostępnych po uiszczeniu odsetek, dywidendy i wszelkich innych wymaganych płatności z
tytułu uprzywilejowanych papierów wartościowych Emitenta. Warranty i prawa zakupu akcji są
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papierami wartościowymi uprawniającymi, ale nie obligującymi ich posiadaczy do subskrybowania
innych kapitałowych papierów wartościowych i nie stanowią praw do aktywów Emitenta. W rezultacie
warranty i prawa do zakupu akcji można uznać za bardziej spekulacyjne niż inne rodzaje inwestycji
kapitałowych.

Stosunkowo niewielki ruch cenowy może skutkować zyskiem lub stratą, które są proporcjonalnie wysokie
do kwoty środków aktualnie ulokowanych jako depozyt zabezpieczający. W pewnych okolicznościach
rynki mogą być niepłynne, co utrudnia nabywanie lub zbywanie kontraktów po cenach notowanych na
różnych giełdach lub przy normalnych spreadach kupna/sprzedaży notowanych poza giełdą.

Ryzyka związane z ofertą publiczną i/lub dopuszczeniem papierów wartościowych do handlu na rynku
regulowanym
Inwestorzy będą mogli zrealizować swoją inwestycję w Firmę jedynie poprzez wykup swoich udziałów
(co może nastąpić wyłącznie w określonym Dniu Wykupu) lub poprzez przeniesienie ich na inną osobę, a
obie metody realizacji inwestycji inwestora podlegają pewnym ograniczeniom w określonych
przypadkach. Inwestycja w Firmę powinna zatem być postrzegana jako mniej płynna w porównaniu do
akcji notowanych na giełdzie i jest obarczona ryzykiem.

Udziały nie są rejestrowane w celu umożliwienia oferty publicznej zgodnie z prawem papierów
wartościowych jakiejkolwiek jurysdykcji. Akcjonariusze mają zwykle możliwość zbycia swoich udziałów
drogą wykupu w określonym dniu i po określonej cenie.

W przypadku wszystkich papierów wartościowych będących w obrocie na giełdach publicznych każda
giełda ma z reguły prawo do zawieszenia lub ograniczenia handlu wszystkimi wymienionymi papierami
wartościowymi.

Potencjalnym inwestorom zaleca się przed dokonaniem inwestycji uzyskanie niezależnego doradztwa
finansowego, prawnego i podatkowego.
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