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1. Wprowadzenie

1. Niniejsza Umowa o świadczenie Usługi VPS została zawarta pomiędzy Firmą INSTANT
TRADING EU LTD (zwaną dalej „Firmą”), utworzoną i zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa
Republiki Cypryjskiej, o numerze rejestracyjnym ΗΕ 266937, z siedzibą główną pod adresem 23A,
Spetson, Leda Court, Block B, Office B203, Mesa Geitonia, CY 4000 Limassol, Cypr, posiadającą licencję
Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (zwaną dalej „CySEC”) na działanie jako cypryjska
firma inwestycyjna z licencją nr 266/15 na świadczenie usług inwestycyjnych i pomocniczych, a
Klientem (zwanym dalej „Klientem”), przy czym,

2. Niniejsza Umowa o świadczenie Usługi VPS wraz z wszelkimi mającymi zastosowanie ogólnymi
lub innymi Warunkami oraz innymi załącznikami do niej dołączonymi lub w inny sposób stanowiącymi
część niniejszej Umowy (zwanymi łącznie „Umową”) zostaje zawarta pomiędzy Firmą a Klientem
(zwanymi łącznie „Stronami”) od dnia aktywacji Usługi przez Klienta („Daty rozpoczęcia
obowiązywania”). Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie ram regulujących korzystanie przez Klienta
z Usługi VPS („Usługi”) świadczonej przez Firmę.

3. Klient akceptuje niniejszą Umowę przed rozpoczęciem korzystania z Usługi VPS bez ograniczeń
i zastrzeżeń. Klient w pełni rozumie i zgadza się na wszystkie warunki świadczenia Usługi VPS wyraźnie
wyjaśnione i/lub dorozumiane w niniejszym dokumencie. Niezależnie od wszelkich postanowień
stanowiących inaczej, dalsze korzystanie z naszej Usługi przez Klienta oznacza, iż zapoznał się on z
niniejszą Umową i bezwarunkowo ją zaakceptował.

2. Zakres Umowy

1. Niniejsza Umowa zamieszczona na stronie internetowej i dostępna dla wszystkich Klientów i
potencjalnych Klientów określa warunki handlowe, na jakich Firma oferuje Klientowi Usługę VPS, prawa i
obowiązki obu Stron oraz reguluje działalność handlową Klienta z Firmą. Wnioskując o świadczenie
Usługi VPS przez Firmę (np. wypełniając Formularz zgłoszeniowy) Klient oświadcza, że zapoznał się,
zrozumiał i akceptuje wszystkie dokumenty Umowy. Ponadto, w przypadku zatwierdzenia Formularza
zgłoszeniowego i uzyskania przez Klienta dostępu do Usługi VPS, Klient i Firma będą związani niniejszą
Umową. W związku z powyższym Klientowi zaleca się uważne zapoznanie się z pismami i
zawiadomieniami przesyłanymi przez Firmę oraz wszystkimi dokumentami wchodzącymi w skład
niniejszej Umowy oraz upewnienie się, że je rozumie i akceptuje przed złożeniem wniosku o świadczenie
Usługi VPS przez Firmę;

2. Jeżeli Klient zawrze niniejszą Umowę nie osobiście, lecz poprzez komunikator za
pośrednictwem strony internetowej i/lub telefonicznie i/lub korespondencją pisemną (w tym pocztą
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elektroniczną), wówczas obowiązuje go Ustawa o Sprzedaży Usług Finansowych na Odległość Nr
242(I)/2004. W takim przypadku Firma zapewni Klientowi dostęp w Strefie Klienta do wyżej
wymienionych dokumentów w formacie umożliwiającym ich pobranie.

3. Słownik terminów i definicji użytych w tym dokumencie jest dostępny w punkcie 15. niniejszej
Umowy.

3. Usługi

1. Klient może w dowolnym momencie zażądać świadczenia Usługi przez Firmę, składając
Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej Firmy, na której znajduje się link do
określonego Formularza w Strefie Klienta. Każdy przesłany Formularz stanowi integralną część Umowy i
zawiera obowiązujące warunki związane ze świadczeniem Usługi VPS. Firma poinformuje Klienta, czy
jego wniosek o świadczenie Usługi VPS przez Firmę został zaakceptowany.

2. Dostępne parametry serwera VPS:
VPS z 2CPU Core, 2.5 GB RAM, 80GB SSD, Windows server 2012
3. Klient może poprosić o inne parametry VPS, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

4. Firma dołoży wszelkich starań, aby świadczyć Usługę w sposób ciągły. Firma nie ponosi jednak
odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną opóźnieniami będącymi poza jej kontrolą, przerwami
w świadczeniu Usługi lub z powodu błędu lub zaniedbania po stronie Klienta. Firma nie ponosi również
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku zdarzeń Siły Wyższej.

5. Klient niniejszym zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
następcze, które Klient może ponieść w wyniku utraty kontraktów, zysków, oszczędności lub w inny
sposób. Firma nie jest w stanie sprawować kontroli nad materiałami przesyłanymi w Internecie i zrzeka
się wszelkiej odpowiedzialności za publikację przez Klienta niedokładnych, wprowadzających w błąd,
obraźliwych, zawierających groźby lub nieprzyzwoitych materiałów i/lub materiałów, które naruszają
ustawodawstwo Cypru i/lub jakiekolwiek inne obowiązujące prawo.

4. Nielegalne wykorzystanie

1. Serwery Firmy mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem.
Przekazywanie, przechowywanie lub dystrybucja jakichkolwiek informacji, danych lub materiałów z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji jest zabronione. Obejmuje to między innymi
materiały chronione prawem autorskim; znaki towarowe; tajemnice handlowe lub inne prawa własności
intelektualnej wykorzystywane bez odpowiedniego zezwolenia; materiały nieprzyzwoite, zniesławiające,
stanowiące groźbę lub naruszające przepisy dotyczące kontroli eksportu. Przykładami niedozwolonych
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treści lub linków są między innymi oprogramowania pirackie, programy hakerskie lub archiwa, strony
internetowe Warez, MP3, HYIP i BitTorrent.

5. Nadużycie Usługi

1. Wszelkie próby naruszenia lub uszkodzenia serwerów Firmy lub innych Klientów są surowo
zabronione. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi w
przypadku otrzymania skargi dotyczącej nadużyć.

6. Bezpieczeństwo

1. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie nadużycia korzystania z konta VPS i jego
obowiązkiem jest zapewnienie, aby osoby postronne nie uzyskały nieautoryzowanego dostępu do jego
konta VPS. Klientowi nie wolno wykorzystywać konta VPS do naruszania bezpieczeństwa innego konta
lub podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innej sieci lub serwera.

2. Dostęp do konta VPS jest zabezpieczone hasłem, a Klient zobowiązuje się do jego
bezpiecznego przechowywania.

3. Udostępnianie hasła nieupoważnionym użytkownikom i udzielanie im dostępu do konta VPS
jest surowo zabronione. Obowiązkiem Klienta jako osoby odpowiedzialnej za konsekwencje jest
zachowanie ostrożności i uniemożliwienie osobom postronnym dostępu do swojego konta VPS.

4. Klient musi zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec lub zminimalizować
ryzyko nieuprawnionego użycia jego konta VPS.

5. Klientowi nie wolno podejmować prób obejścia uwierzytelniania użytkownika i/lub zabezpieczeń
jakiegokolwiek hosta, sieci lub konta. Obejmuje to między innymi uzyskiwanie dostępu do danych, które
nie są przeznaczone dla Klienta, logowanie się lub korzystanie z serwera lub konta, do którego Klient nie
jest wyraźnie upoważniony, lub sprawdzanie bezpieczeństwa innych sieci. Używanie i/lub
rozpowszechnianie narzędzi służących do naruszania bezpieczeństwa jest zabronione. Przykładami
takich narzędzi są między innymi programy do odgadywania haseł, narzędzia do łamania zabezpieczeń
lub narzędzia do sondowania sieci.

6. Klientowi nie wolno ingerować w usługi świadczone jakiemukolwiek użytkownikowi, hostowi lub
sieci i/lub przeprowadzać ataki typu Denial of Service (DoS). Obejmuje to między innymi „zalewanie”
sieci, celowe próby przeciążenia Usługi i próby wywołania „awarii” hosta.

7. Klient zgadza się i rozumie, że użytkownicy, którzy naruszają bezpieczeństwo systemów lub
sieci, mogą ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną. Firma będzie w pełni współpracować przy
dochodzeniach w sprawie naruszeń systemów lub bezpieczeństwa sieci na innych stronach
internetowych, w tym będzie współpracować z organami ścigania w dochodzeniach w sprawie
podejrzeń o popełnienie przestępstwa.
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8. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia swojego komputera i/lub urządzenia mobilnego pod
kątem wirusów i innych podobnie szkodliwych lub nieodpowiednich materiałów przed każdym
skorzystaniem z Usługi.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za dostępność Usługi w zakresie parametrów. Firma nie ponosi
odpowiedzialności za problemy bezpośrednio związane z dostawcą przepustowości upstream. Ponadto
Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za problemy z siecią między lokalizacją Klienta a
serwerem.

7. Kopie zapasowe

1. Większość naszych serwerów obsługujących konta cPanel Web Hosting jest wyposażona w
sprzęt do tworzenia kopii zapasowych i zautomatyzowane procedury. Ze względów bezpieczeństwa nie
możemy zagwarantować otrzymania tych kopii zapasowych w dowolnym momencie. Kopie zapasowe
są zwykle tworzone na dodatkowym dysku twardym na tym samym serwerze, dlatego nie można ich
przechowywać poza siedzibą Firmy. Jeśli wymagane jest przywrócenie plików lub bazy danych, Klient
powinien złożyć odpowiedni wniosek do Działu Obsługi Klienta.

8. Opłaty

8.1 Klient ponosi opłatę miesięczną za korzystanie z Usługi VPS na zasadach określonych poniżej,
niezależnie od posiadanego depozytu netto i wolumenu obrotu. Opłata ta zostanie naliczona i
automatycznie potrącona z kapitału Klienta do 7 (siódmego) dnia kolejnego miesiąca. Stosowane będą
kursy wymiany walut określone na stronie internetowej Firmy.

Parametry serwera VPS Opłata miesięczna

VPS z 2CPU Core, 2.5 GB RAM, 80GB
SSD, Windows server 2012.

35 euro

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 Świadczenia Usługi VPS Strona 6

9. Anulowanie i zakończenie

1. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy, zakończenia lub zawieszenia dostępu Klienta do
Usługi z dowolnego powodu, według własnego uznania, po pisemnym powiadomieniu.
Przyjmuje się, że Firma ma prawo zawiesić Usługę VPS, gdy tylko Klient naruszy którykolwiek z
niniejszych warunków, w tym między innymi z powodu niespełnienia wymaganych warunków, o
których mowa w punkcie 9.

2. Usługa zostanie przerwana lub dezaktywowana na nieopłaconych kontach 3 (trzy) dni po
terminie płatności.

3. Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta bez powiadomienia, w tym konta
VPS, w przypadku gdy posiadacz konta poinformował, iż wszczął ma zamiar wszcząć
postępowanie sądowe przeciwko Instant Trading EU Ltd.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku:
(a) utraty przesłanego materiału;
(b)niekompatybilności Usługi ze sprzętem, oprogramowaniem lub łączami

telekomunikacyjnymi Klienta;
(c) problemów technicznych, w tym między innymi błędów lub przerw w działaniu Usługi;
(d) nieprzydatności, braku wiarygodności lub niedokładności Usługi;
(e) wszelkiego rodzaju wirusów lub innego złośliwego oprogramowania pozyskanego przez

Klienta w trakcie korzystania z Usługi;
(f) wszelkich naruszeń bezpieczeństwa mających wpływ na Konto Inwestycyjne Klienta.

2. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym na
skutek zaniedbania) ani innej za szkody pośrednie, przypadkowe lub wtórne, w tym między
innymi za utratę dochodów, danych lub informacji.

3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza odpowiedzialności każdej ze Stron w
odniesieniu do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu wynikających z zaniedbania danej Strony,
jej pracowników, agentów, podwykonawców lub dostawców lub z tytułu oszukańczego
wprowadzenia w błąd lub czynu niedozwolonego.

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 Świadczenia Usługi VPS Strona 7

11. Wypłata odszkodowań

1. Klient wyraża zgodę na to, aby zabezpieczać i chronić Firmę przed wszelkimi żądaniami,
zobowiązaniami, stratami, kosztami i roszczeniami, w tym uzasadnionymi kosztami
prawnymi poniesionymi z tytułu wszczęcia postępowania przeciwko Firmie, jej agentom,
Klientom, funkcjonariuszom lub pracownikom, które mogą powstać w wyniku jakichkolwiek
działań lub zaniedbań Klienta, jego agentów, pracowników lub cesjonariuszy w związku z
korzystaniem z Usługi.

12. Prawo i jurysdykcja

1. Niniejsza Umowa podlega prawu cypryjskiemu i jest zgodnie z nim interpretowana, a Strony
poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów cypryjskich.

2. Zarówno Klient, jak i Firma zgadzają się, że sąd może skreślić lub zastąpić dowolną część
niniejszej Umowy, jeśli uzna ją za niezgodną z prawem, niewykonalną lub niesprawiedliwą i w
takich przypadkach egzekwować tylko Regulamin, tak jakby naruszająca klauzula nigdy nie
była w nim zawarta.

13. Pytania

13.1 Klient może kierować swoje pytania na poniższy adres e-mail Działu Obsługi Klienta
support@instaforex.eu

Dane kontaktowe Firmy można znaleźć na stronie https://www.instaforex.eu/support Dział
Obsługi Klienta jest dostępny 24/5.

14. Modyfikacje

14.1 Firma zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikowania dowolnego
postanowienia niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez powiadomienia. Określone
produkty i usługi podlegają określonym Warunkom innym niż te opisane w niniejszym
dokumencie. Niniejsza Umowa znajduje się w Strefie Klienta.
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15. Terminy i definicje

15.1 Terminy i definicje występujące w niniejszej umowie :
„Data rozpoczęcia obowiązywania” oznacza datę zawarcia niniejszej Umowy;
„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota lub niedziela, 25 grudnia lub 1
stycznia lub inne święto cypryjskie lub międzynarodowe ogłoszone na stronie
internetowej Firmy;
„Formularz Rejestracyjny”oznacza formularz/kwestionariusz wypełniany przez Klienta w
celu przyznania dostępu do Usług Firmy w ramach niniejszej Umowy oraz Konta
Handlowego Klienta, za pomocą którego Firma otrzyma m.in. wniosek Klienta o dostęp
do usługi VPS zgodnie z Obowiązującymi Przepisami;
„Klient” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która akceptuje niniejszą Umowę z
późniejszymi zmianami;
„Konto Handlowe Klienta” oznacza każde konto prowadzone dla Klienta przez Firmę w
celu obrotu Instrumentami Handlowymi udostępnionymi na mocy niniejszej Umowy, na
którym przechowywane są fundusze i aktywa oraz na którym zapisywane są zyski lub
straty; We wszystkich dokumentach składających się na Umowę, w tym między innymi w
niniejszej Umowie i Załącznikach, wyrażenia „konto handlowe” lub „konto handlowe
Klienta” mogą być używane zamiennie, ponieważ mają one to samo znaczenie oraz
dotyczą wszystkich kont handlowych prowadzonych w imieniu Klienta;
„Lot” oznacza jednostkę miary kwoty transakcji, równą 10 000 jednostek waluty bazowej
(tj. 1 lot = 10 000 waluty bazowej w przypadku kontraktu CFD na pary walutowe);
„Obowiązujące Przepisy” oznaczają przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące usługi
inwestycyjne i działalność inwestycyjną, w tym Prawo regulujące usługi inwestycyjne,
podejmowanie czynności inwestycyjnych, działanie rynków regulowanych i inne
powiązane kwestie –L. 87(I)/2017 („Ustawę”), Dyrektywę w sprawie rynków
instrumentów handlowych 2014/65/UE („MiFID II”), Rozporządzenie w sprawie rynków
instrumentów handlowych 600/2014 („MiFIR”), cypryjską Ustawę o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy (N.188(I)/2007) oraz finansowaniu terroryzmu (253/2018), a także inne
rozporządzenia, dyrektywy, okólniki, wytyczne i decyzje wydawane okresowo, przez
CySEC („Regulamin CySEC”) lub jakikolwiek inny właściwy organ regulacyjny oraz
Regulamin danego rynku bazowego, wraz z okresowymi zmianami;
„Strona Internetowa” oznacza stronę internetową Firmy pod adresem instaforex.eu lub
inną stronę internetową, którą Firma może okresowo utrzymywać.
„Transakcja” oznacza każdy rodzaj transakcji dokonanej na Koncie Handlowym Klienta,
w tym między innymi Wpłaty, Wypłaty, Transakcji Otwartej, Transakcji Zamkniętej lub
Przelewów między innymi kontami, które należą do Klienta lub upoważnionego
przedstawiciela;
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„Umowa” oznacza niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami, z późniejszymi zmianami,
które można znaleźć na Stronie internetowej w sekcji Dokumenty Prawne;
„Usługi” oznaczają usługi oferowane Klientowi przez Firmę w ramach niniejszej Umowy;
„Zdarzenia Siły Wyższej” obejmują m.in. wszelkie trudności techniczne, takie jak awarie
lub zakłócenia telekomunikacyjne, niedostępność strony internetowej, m.in. z powodu
przestojów konserwacyjnych, wypowiedzianej lub nieuchronnej wojny, buntu, niepokojów
społecznych, klęsk żywiołowych, przepisów ustawowych, środków podjętych przez
władze, strajków, lokautów, bojkotów lub blokad, niezależnie od tego, czy Firma jest
stroną konfliktu, w tym w przypadkach, gdy takie zdarzenia mają wpływ jedynie na
częściowe funkcjonowanie Firmy;

15.2 Wszelkie odniesienia do liczby pojedynczej w niniejszym dokumencie odnoszą się również
do liczby mnogiej i vice versa, chyba że z kontekstu wynika inaczej;

15.3 Wszelkie odniesienia do rodzaju męskiego w niniejszym dokumencie odnoszą się również
do rodzaju żeńskiego i vice versa;

15.4 Wszelkie odniesienia do jakiejkolwiek ustawy lub rozporządzenia lub Prawa dotyczą tej
ustawy lub rozporządzenia lub Prawa ze zmianami, modyfikacjami, uzupełnieniami ponownie
uchwalonymi lub okresowo zastąpionymi, ze wszystkimi wytycznymi, dyrektywami,
instrumentami ustawowymi, rozporządzeniami lub nakazami wydanymi zgodnie z przepisami
ustawowymi.

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

