UJAWNIENIE RYZYKA
Zważywszy, że Avatrade („my”, „nasze”, „AvaTrade”) zgadza się zawrzeć następujące rodzaje
transakcji: over-the-counter („Transakcje OTC”), kontrakty na różnice kursowe CFD („CFD”), Spreadbetting („Spread Bety”) oraz kontrakty opcyjne („Opcje”) z niżej podpisanym (w dalszej części
dokumentu określanym mianem „Klienta”), Klient przyznaje oraz akceptuje następujące warunki:

1.

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RYZYKA
STANOWI CZĘŚĆ UMOWY KLIENTA, JAK OPISANO W
UMOWIE UŻYTKOWNIKA

1.1.

Niniejsza informacja jest przekazywana zgodnie z wymogami MiFID.
Niniejsza informacja stanowi ogólny opis charakteru obrotu pozagiełdowego (OCT) i ryzyk z
nim związanych, ale nie może wyjaśnić wszystkich ryzyk ani tego, w jaki sposób ryzyka te
odnoszą się do Twojej konkretnej sytuacji. Nie powinieneś angażować się w obrót
pozagiełdowy, jeśli nie rozumiesz charakteru i zakresu swojej ekspozycji na ryzyko. Obrót
pozagiełdowy jest nieodpowiedni dla wielu inwestorów. Jeśli masz wątpliwości, powinieneś
zasięgnąć profesjonalnej porady.

1.2.

Ważne jest, abyś w pełni rozumiał związane z tym ryzyka, zanim podejmiesz decyzję o
nawiązaniu z nami stosunku handlowego. Jeśli zdecydujesz się na nawiązanie z nami stosunku
biznesowego, ważna jest ciągła świadomość związanych z tym ryzyk, posiadanie zasobów
finansowych adekwatnych do ponoszonych ryzyk oraz uważne monitorowanie swoich pozycji.

1.3.

Dane historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów. Wartość instrumentów finansowych
może spadać lub rosnąć. Inwestując w instrumenty finansowe, ponosisz ryzyko utraty całości
lub części początkowo zainwestowanej kwoty. Powinieneś rozważyć, czy inwestowanie w
instrumenty finansowe jest dla Ciebie odpowiednie w Twojej konkretnej sytuacji, z
uwzględnieniem Twoich celów inwestycyjnych, doświadczenia i sytuacji finansowej.

2.

STOSOWNOŚĆ
2.1.
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Ciąży na nas regulacyjny obowiązek dokonania oceny, czy obrót pozagiełdowy jest dla
Ciebie odpowiedni. W ramach przetwarzania Twojego wniosku o otwarcie rachunku
oceniamy, czy posiadasz wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć ryzyka
związane z obrotem pozagiełdowym, na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji.
Na podstawie informacji jakie nam przekażesz powiadomimy Cię, jeśli obrót
pozagiełdowy nie jest dla Ciebie odpowiedni. Jeśli zdecydujesz się na kontynuowanie
procesu i otwarcie rachunku, potwierdzasz, że rozumiesz ryzyka i jesteś ich świadomy.
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2.2.

Możemy także poprosić Cię o informacje na temat Twoich aktywów finansowych i zarobków.
Nie monitorujemy w Twoim imieniu, czy kwota, jaką nam wysłałeś, bądź Twoje zyski i straty
są zgodne z tymi informacjami. Ocena, czy Twoje zasoby finansowe są wystarczające i jaki
poziom ryzyka podejmujesz, należy do Ciebie.

3.

INWESTUJ JEDYNIE TAKIE KWOTY, NA UTRATĘ
KTÓRYCH MOŻESZ SOBIE POZWOLIĆ

Nie należy inwestować kwot, na utratę których nie można sobie pozwolić. Transakcje OTC niosą za
sobą duże ryzyko i ze względu na wahania wartości Klient może nie być w stanie odzyskać
zainwestowanej kwoty.

4.

INSTRUMENTY POCHODNE OTC

Pozycje otwarte z AvaTrade nie są notowane na giełdzie. Ceny oraz inne warunki określane są przez
AvaTrade, z uwzględnieniem zobowiązań dotyczących najlepszej realizacji, działania w sposób
racjonalny oraz zgodnie z umową klienta oraz naszą polityką realizacji zleceń. Każda transakcja OTC
otwierana na Platformie Inwestycyjnej równa się zawarciu umowy z AvaTrade; te umowy mogą zostać
rozwiązane wyłącznie z AvaTrade i nie można ich przenieść na inną osobę bądź jednostkę. Klient nie
może korzystać z centralnego rozliczania ani nie przysługuje mu żadna gwarancja innych stron
względem obowiązku zapłaty AvaTrade i tym samym Klient jest narażony na ryzyko kredytowe z
AvaTrade.

5.

BRAK PRAW DO INSTRUMENTÓW BAZOWYCH

5.1.

Kontrakty CFD oraz Spread Betting nie dają żadnego prawa do instrumentów bazowych, a
przypadku kontraktów CFD odnoszących się do akcji, nie dają żadnego prawa głosu.

5.2.

Obracasz kontraktami CFD, co oznacza, że zawierasz z nami kontrakt na różnicę pomiędzy
wartością instrumentu podaną na Platformie transakcyjnej w chwili otwarcia transakcji a
wartością tego instrumentu w chwili zamknięcia transakcji. Nie nabywasz prawa własności
instrumentu bazowego takiego kontraktu, np. faktycznych Akcji lub Praw oferowanych w
ramach Emisji Praw lub Akcji oferowanych w Kontrakcie opcyjnym. Nie dochodzi do dostawy
instrumentu bazowego.
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6.

PLATFORMA INWESTYCYJNA

Klient został poinformowany, że w chwili prowadzenia inwestycji na elektronicznej platformie
przyjmuje on ryzyko straty finansowej, która może być wynikiem:
a) usterki urządzenia lub oprogramowania Klienta lub połączenia słabej jakości;
b) usterki, błędnego działania lub nieprawidłowego
oprogramowania należącego do AvaTrade lub Klienta;

wykorzystania sprzętu

lub

c) nieprawidłowego działania sprzętu Klienta;
d) niewłaściwych ustawień Stanowiska komputerowego Klienta;
e) opóźnionych aktualizacji Stanowiska komputerowego Klienta.

7.

ZWIĘKSZONE STRATY
Charakter rynków, na których obrót prowadzony jest na bazie depozytu zabezpieczającego,
oznacza możliwość zwiększenia zarówno zysków, jak i strat; możesz ponieść bardzo wysokie
straty, jeśli Twoja pozycja obierze niekorzystny dla Ciebie kierunek. Aby uniknąć poniesienia
dużych strat, w miarę możliwości, powinieneś korzystać z narzędzi do ograniczania ryzyka
oferowanych przez AvaTrade. Należy zauważyć, że nie możesz stracić więcej niż saldo na
Twoim rachunku transakcyjnym.

8.

OBRÓT POZAGIEŁDOWY NIE JEST ODPOWIEDNI DO
INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
Obrót pozagiełdowy jest nieodpowiedni dla inwestorów długoterminowych. Jeśli przez długi
czas utrzymujesz otwartą pozycję na kontrakcie CFD, związane z tym koszty rosną i bardziej
korzystne może być kupno instrumentu bazowego.

9.

POTENCJALNE RYZYKO

9.1.

Przed rozpoczęciem inwestycji zalecamy wpłacenie nam pieniędzy jako Depozytu
początkowego, aby Transakcja pozostała otwarta należy się upewnić, że kwota na Rachunku
inwestycyjnym przekracza Depozyt obowiązkowy. Depozyt początkowy będzie się różnić w
zależności od Instrumentu, a kwoty zostaną podane na Platformie Inwestycyjnej. Oznacza to,
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że inwestycja będzie przebiegać metodą „lewarowania” lub „dźwigni”, co może działać na
szkodę lub na korzyść Klienta. Niewielka zmienność ceny na korzyść może skutkować wysokim
zwrotem zainwestowanego Depozytu początkowego, ale niewielka zmiana na niekorzyść
może skutkować znacznymi stratami.
9.2.

Obrót kontraktami CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej oznacza, że możesz zapewnić
sobie znacznie większą ekspozycję na instrument bazowy przy stosunkowo niewielkim
początkowym depozycie zabezpieczającym. Jednakże, korzystanie z dźwigni zwiększa wielkość
Twojej transakcji, co oznacza, że Twój potencjalny zysk i Twoja potencjalna strata zwiększają
się w równym stopniu. W związku z tym powinieneś uważnie monitorować wszystkie swoje
otwarte pozycje, aby zarządzać ryzykiem poniesienia dużych strat.

9.3.

Od Klienta będziemy wymagać, by kwota na Rachunku inwestycyjnym przekraczała Depozyt
obowiązkowy, aby Transakcja mogła pozostać otwarta. Tym samym, jeżeli cena zmieni się na
niekorzyść, być może trzeba będzie wpłacić dodatkowy Depozyt, w krótkim czasie, aby
utrzymać otwarte pozycje. Jeżeli Klient nie wywiąże się z tego zobowiązania, będziemy
uprawnieni, by zamknąć jedną lub więcej inwestycji Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność
za wszelkie poniesione straty.

9.4.

Klient musi również pamiętać, że na mocy Umowy Klienta jesteśmy upoważnieni, we własnym
zakresie, do wnioskowania o Uzupełnienie depozytu. Na mocy Umowy Klienta należy
natychmiast zrealizować wszystkie wnioski o Uzupełnienie depozytu odpowiednimi środkami
w czasie przez nas określonym. Jeżeli Klient nie wywiąże się z tego zobowiązania, będziemy
uprawnieni, by zamknąć jedną lub więcej inwestycji Klienta.

9.5.

W chwili upłynięcia ważności, Opcje pieniężne zostaną natychmiast zamknięte według
wartości rzeczywistej, to jest w przypadku opcji typu Call, według kwoty, o którą cena
zamknięcia określonej transakcji FX/CFD przekracza cenę wykonania, a przypadku opcji typu
Put według kwoty, o którą cena wykonania przekracza cenę zamknięcia określonej transakcji
FX/CFD. W przypadku długich pozycji Call i krótkich pozycji Put cena zamknięcia będzie
przeważającą ceną oferowania (bid) bazowej transakcji FX/CFD w chwili upłynięcia ważności;
a w przypadku krótkich pozycji Call i długich pozycji Put cena zamknięcia będzie przeważającą
ceną żądania (ask) bazowej transakcji FX/CFD, jak zostało określone przez Ava, wedle jej
uznania. Opcje niepieniężne wygasną jako bezwartościowe.

9.6.

AvaTrade wycenia zmienne spready w Opcjach. Zmienne spready opcyjne podlegają
aktualnym warunkom rynkowym, na które nie mamy wpływu. AvaTrade nie gwarantuje
żadnych maksymalnych ani minimalnych wycenionych spreadów opcyjnych. Może się zdarzyć,
że wyceny opcji nie są dostępne dla niektórych walorów bazowych.

9.7.

Ryzyko związane z długimi pozycjami kontraktów CFD oraz Spread Bet
9.7.1. Określenie „długie” oznacza, że Klient spekuluje, że cena rynkowa waloru
bazowego wzrośnie pomiędzy momentem otwarcia a momentem zamknięcia
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pozycji. Jako właściciel długiej pozycji Klient zazwyczaj odnotuje zysk, jeżeli
cena rynkowa waloru bazowego wzrośnie, gdy długa pozycja będzie otwarta.
W przeciwnym wypadku właściciel długiej pozycji poniesie stratę, jeżeli cena
rynkowa waloru bazowego spadnie, gdy długa pozycja będzie otwarta. Tym
samym potencjalna strata Klienta może być większa, niż wpłacony depozyt
początkowy. Co więcej Klient może odnotować stratę spowodowaną
zamknięciem pozycji w przypadku braku dostatecznej płynności finansowej
dla depozytu zdeponowanego na rachunku, który ma na celu utrzymanie
pozycji.
9.8.

Ryzyko związane z krótkimi pozycjami kontraktów CFD oraz Spread Bet
9.8.1. Określenie „krótkie” oznacza, że Klient spekuluje, że cena rynkowa waloru
bazowego spadnie pomiędzy momentem otwarcia a momentem zamknięcia
pozycji. Jako właściciel krótkiej pozycji Klient zazwyczaj odnotuje zysk, jeżeli
cena rynkowa waloru bazowego spadnie, gdy krótka pozycja będzie otwarta.
W przeciwnym wypadku właściciel krótkiej pozycji poniesie stratę, jeżeli cena
rynkowa waloru bazowego wzrośnie, gdy krótka pozycja będzie otwarta. Tym
samym potencjalna strata Klienta może być większa, niż wpłacony depozyt
początkowy. Co więcej Klient może odnotować stratę spowodowaną
zamknięciem pozycji w przypadku braku dostatecznej płynności finansowej
dla depozytu zdeponowanego na rachunku, który ma na celu utrzymanie
pozycji.

10. NIEODPOWIEDNIE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW
10.1.

Bazowa koncepcja kontraktów CFD oznacza, że są one nieodpowiednie dla inwestorów
poszukujących dochodów ze swoich inwestycji, ponieważ dochody z takich inwestycji mogą
ulegać wahaniom wartości. W przypadku inwestycji w produkt pozagiełdowy, która nie jest
inwestycją łatwą do zrealizowania, mogą wystąpić trudności ze sprzedażą lub realizacją
inwestycji oraz uzyskaniem rzetelnych informacji na temat jej wartości lub zakresu ryzyk, na
jakie jest narażona.

11. WAHANIA NA RYNKU
11.1.
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Ważne jest, by zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem na rynku, ponieważ wahania cen
na rynku bazowym mogą mieć wpływ na rentowność inwestycji. Przykładowo, wartość
inwestycji wyrażona w obcych walutach może zwiększyć się lub spaść ze względu na zmiany w
kursach walut.
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11.2.

Poślizg cenowy, slippage, to różnica pomiędzy oczekiwaną ceną Transakcji a ceną, po jakiej
Transakcja zostanie zrealizowana. Slippage ma miejsce w okresach wysokiej zmienności (na
przykład w przypadku, gdy mają miejsce ważne wydarzenia), co sprawia, że Zlecenia nie można
zrealizować w konkretnej cenie, gdy wykorzystywane są zlecenia rynkowe, a także gdy
realizowane są duże Zlecenia, które nie cieszą się sporym zainteresowaniem o określonym
poziomie ceny, by utrzymać oczekiwaną cenę inwestycji.

12. ANORMALNE WARUNKI RYNKOWE
Klient rozumie, że w przypadku anormalnych warunków rynkowych okres, w którym Zlecenia mogą
zostać zrealizowane może zostać przedłużony lub też Zleceń nie będzie można zrealizować po
określonych cenach, lub też ich realizacja w ogóle nie będzie możliwa.

13. OBOWIĄZEK ŚLEDZENIA POZYCJI
13.1.

Należy uważnie śledzić swoje pozycje ze względu na efekt lewarowania i tym samym prędkość,
z jaką można odnotować zyski i ponieść straty. Obowiązkiem Klienta jest śledzenie swoich
inwestycji.

13.2.

Rynki podlegają wpływowi wielu czynników, które mogą skutkować gwałtownymi wahaniami
cen. Z uwagi na zmienność kursów na rynku żadna z transakcji na kontraktach CFD dostępnych
na naszej platformie transakcyjnej nie może zostać uznaną za „wolną od ryzyka”. Biorąc pod
uwagę potencjalne poziomy zmienności cen na rynku, zaleca się uważne monitorowanie
swoich transakcji przez cały czas: Przykładowo: na wartość inwestycji w walutach obcych mogą
wpłynąć zarówno zmiany kursów wymiany oraz ruchy na rynku.

14. RYZYKO OPERACYJNE
14.1.

Ryzyko operacyjne z AvaTrade na komputerze Klienta jest nieodłącznym elementem każdej
Transakcji OTC. Przykładowo, zakłócenia procesów operacyjnych AvaTrade, takich jak
komunikacja, komputery, sieci komputerowe lub mobilne, czy też wydarzenia zewnętrzne
mogą prowadzić do opóźnień w realizacji i rozliczeniu transakcji. AvaTrade nie przyjmuje ani
nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do procesów operacyjnych AvaTrade, za
wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to spowodowane oszustwem, zaniedbaniem lub nieuczciwym
zachowaniem ze strony AvaTrade.

14.2.

W związku z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i danych, Klient ponosi następujące
ryzyko, w przypadku którego AvaTrade nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty:
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a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

14.3.

Awaria zasilania sprzętu po stronie Klienta lub usługodawcy lub operatora komunikacji (w tym
komunikacji głosowej), który obsługuje Klienta;
Fizyczna usterka (lub zniszczenie) kanałów komunikacji, które łączą Klienta z usługodawcą
(operatorem komunikacji), usługodawcy oraz serwera inwestycyjnego lub informacyjnego
Klienta;
Przerwa (wyjątkowa niska jakość) w komunikacji za pośrednictwem kanałów
wykorzystywanych przez Klienta lub AvaTrade lub kanałów wykorzystywanych przez
usługodawcę lub operatora komunikacji (w tym komunikacji głosowej), które wykorzystywane
są przez Klienta lub AvaTrade;
Niewłaściwe lub niezgodne z wymaganiami ustawienia Stanowiska komputerowego Klienta;
Nieterminowość aktualizacji Stanowiska komputerowego Klienta;
Wykorzystania kanałów komunikacji, sprzętu lub oprogramowania, które stwarzają ryzyko
niedostarczenia wiadomości (w tym wiadomości tekstowych) wysłanych przez AvaTrade do
Klienta;
Po potwierdzeniu zlecenia złożonego telefonicznie, Klient zakupił lub sprzedał i nie może
anulować Zlecenia Rynkowego. Składając Zlecenie Rynkowe telefonicznie, Klient przyjmuje do
wiadomości i zgadza się na natychmiastową realizację i przyjmuje ryzyko związane z
natychmiastową realizacją.
Nieprawidłowość działania lub brak działania Platformy, obejmującej również Stanowisko
komputerowe Klienta.
Klient może ponieść straty finansowe spowodowane wystąpieniem powyższych ryzyk, za
których wystąpienie AvaTrade nie jest odpowiedzialne i tym samym to Klient musi ponieść
wszystkie wynikłe straty.

15. BŁĘDY WYCENY
Jeżeli będzie miał miejsce błąd wyceny, AvaTrade nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe
błędy w saldach rachunków i zastrzega sobie prawo dokonania niezbędnych korekt lub
poprawek względem właściwego Rachunku. Wszelkie spory wynikające z takich błędów
wyceny będą rozwiązywanie w oparciu o godziwą wartość rynkową, jak zostało to określone
wedle uznania AvaTrade i jej działań w dobrej wierze, właściwego rynku w chwili, gdy dany
błąd miał miejsce. W przypadkach gdy dominujący rynek reprezentuje inne ceny od cen, które
zostały zamieszczone na naszym ekranie dołożymy starań, przy zachowaniu należytej
staranności, by zrealizować Transakcje po cenach rynku dominującego lub cenach zbliżonych
do tych cen. Te ceny rynku dominującego będą cenami, które zostaną ostatecznie
wyszczególnione na wyciągach Klienta. Taka sytuacja może niekorzystnie wpłynąć na
zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty Klienta.

16. KOMUNIKACJA MIĘDZY KLIENTEM ORAZ AVATRADE
16.1.
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Klient przyjmuje ryzyko strat finansowych spowodowanych opóźnionym odebraniem lub
nieodebraniem powiadomień od AvaTrade.
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16.2.

Klient przyjmuje, że niezaszyfrowane informacje przesłane drogą e-mail nie są chronione
przed nieupoważnionym dostępem.

16.3.

AvaTrade nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nieupoważnione osoby trzecie
uzyskają dostęp do informacji, w tym do adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej
oraz danych osobowych, uzyskają dostęp do danych, gdy powyższe dane są przesyłane między
AvaTrade oraz Klientem lub w przypadku wykorzystywania internetu lub innych urządzeń
zapewniających łączność sieciową lub innych środków elektronicznych.

17. WYDARZENIA SIŁY WYŻSZEJ
W przypadku zdarzenia siły wyższej AvaTrade może nie być w stanie zrealizować Zleceń Klienta
lub wypełnić swoich obowiązków na mocy umowy z Klientem. W ich wyniku Klient może
ponieść straty finansowe.
AvaTrade nie ponosi odpowiedzialności za żaden rodzaj straty lub zniszczeń wynikających z
niewykonania, przerwy w wykonaniu lub opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań na
mocy Umowy Użytkownika, gdy niewykonanie, przerwa lub opóźnienie są wynikiem zdarzenia
siły wyższej.

18. RYZYKO WALUTOWE
Klienci powinni mieć świadomość, że transakcje OTC w walucie innej niż ich rodzima waluta
niosą ze sobą dodatkowe ryzyko powiązane z wahaniami kursowymi.

19. BEZ USŁUG DORADZTWA ORAZ REKOMENDACJI
19.1.

8

Zlecając Zlecenia za pośrednictwem AvaTrade, AvaTrade nie będzie doradzała Klientowi
odnośnie do korzyści konkretnej Transakcji ani nie udzieli mu żadnych porad inwestycyjnych,
a Klient przyjmuje, że Usługi nie obejmują świadczenia doradztwa inwestycyjnego w zakresie
Transakcji OTC oraz Bazowych Rynków. Klient otwiera Transakcję samodzielne i podejmuje
odpowiednie decyzje w oparciu o własną opinię. Zlecając AvaTrade otwarcie Transakcji, Klient
oświadcza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za dokonanie niezależnej oceny oraz
przeprowadzenie badania ryzyka Transakcji. Klient oświadcza, że ma wystarczającą wiedzę,
obeznanie rynkowe, podsiada profesjonale rady oraz doświadczenie, by dokonać oceny
korzyści i ryzyka związanych z Transakcją. AvaTrade nie udziela żadnej gwarancji co do
rentowności produktów będących podstawą transakcji na mocy niniejszej Umowy oraz nie
podejmuje się obowiązku powierniczego względem Klienta.

UJAWNIENIE RYZYKA
19.2.

AvaTrade nie jest zobligowana, by udzielać Klientowi porad prawnych, podatkowych lub
innych związanych z Transakcją. Klient może zasięgnąć niezależnej porady eksperta, jeżeli ma
wątpliwości, czy powinien zaciągać zobowiązania. Klienta niniejszym ostrzega się, że prawa
podatkowe mogą ulegać zmianie.

20. OPŁATY I PODATKI
20.1.

Istnieje ryzyko, że inwestycje Klienta w dowolne Instrumenty finansowe mogą stać się
przedmiotem opodatkowania i/lub opłat, na przykład ze względu na zmiany w prawie lub w
wyniku osobistej sytuacji Klienta. AvaTrade nie oferuje usług doradztwa podatkowego.

20.2.

Klient ponosi odpowiedzialność za podatki i/lub inne cła, które mogą zostać naliczone w
odniesieniu do jego inwestycji.

21. FUNDUSZ REKOMPENSAT DLA INWESTORÓW
AvaTrade jest członkiem Investor Compensation Company Ltd („ICCL”) dla Klientów Firm
inwestycyjnych regulowanej prawem Republiki Irlandii. Niektórzy Klienci będą upoważnieni do
rekompensat na mocy ICCL, w przypadku gdy AvaTrade nie ma możliwości jej dokonania, ze względu
na sytuację finansową, a także w sytuacji, gdy realna szansa na poprawę powyższych warunków w
najbliższej przyszłości nie jest możliwa. Rekompensata nie może przekroczyć dwudziestu tysięcy euro
(20 000 EUR) względem każdego upoważnionego Klienta.

22. POZAGIEŁDOWY OBRÓT KRYPTOWALUTAMI
22.1.

Rynki kryptowalut są zdecentralizowane i nieregulowane, co oznacza brak centralnego banku,
który mógłby podjąć środki naprawcze w celu ochrony wartości kryptowalut podczas kryzysu
lub wyemitować większą ilość waluty. W rezultacie obrót pozagiełdowy kryptowalutami wiąże
się z wysokim ryzykiem utraty środków w krótkim okresie czasu ze względu na wysoką
zmienność cen na rynku, problemy z realizacją zleceń oraz destruktywne zdarzenia specyficzne
dla branży, w tym m.in. zaprzestanie działalności, zakazy regulacyjne i innych złośliwych
uczestników ekosystemów kryptowalutowych.

22.2.

Pozagiełdowy obrót kryptowalutami nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, dlatego
każda osoba, która zamierza obracać kryptowalutami, powinna posiadać szczegółową i
aktualną wiedzę i doświadczenie z zakresu tych specyficznych instrumentów. Klienci zawsze
powinni być w pełni świadomi i powinni rozumieć specyficzne właściwości i ryzyka związane z
obrotem pozagiełdowym.

23. NEWSLETTERY
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UJAWNIENIE RYZYKA
AvaTrade może, od czasu do czasu i według własnego uznania, przesłać Klientowi (lub w
newsletterach, które może udostępnić na swojej stronie lub przesłać subskrybentom za
pośrednictwem swojej strony internetowej lub Platformy Inwestycyjnej lub w inny sposób) informacje,
wiadomości, komentarze dot. rynku lub inne informacje, jednak nie w ramach usług. Jeżeli AvaTrade
przesyła takie informacje:
a)

AvaTrade nie ponosi odpowiedzialności za takie informacje

b)

AvaTrade nie zgłasza żadnych oświadczeń ani gwarancji względem dokładności, poprawności
i kompletności takich informacji oraz względem konsekwencji podatkowych lub prawnych
żadnej powiązanej Transakcji;

c)

Informacje zostały przesłane wyłącznie po to, by pomóc Klientowi dokonać samodzielnej
decyzji inwestycyjnej i nie stanowią one porady inwestycyjnej ani niechcianej promocji
finansowej względem Klienta;

d)

W przypadku gdy dokument zawiera zastrzeżenie odnośnie osoby lub kategorii osób, których
dokument dotyczy lub którym dokument ma zostać przekazany, Klient oświadcza, że nie
przekaże tego dokumentu takim osobom lub takiej kategorii osób;

e)

Klient wyraża zgodę, że przed wysłaniem tych dokumentów AvaTrade mogła z nich skorzystać,
by wykorzystać informacje, na których są oparte. AvaTrade nie składa żadnych oświadczeń
odnoszących się do momentu odbioru informacji przez Klienta i nie może zagwarantować, że
Klient otrzyma takie informacje w tym samym czasie, co inni Klienci

Rozumie się, że komentarze dot. rynku, wiadomości oraz inne informacje przekazane lub
udostępnione przez AvaTrade mogą ulec zmianie i mogą zostać wycofane bez uprzedzenia

24. BRAK GWARANCJI ZYSKU
AvaTrade nie daje żadnej gwarancji zysku lub uniknięcia strat w trakcie inwestycji. Klient nie
otrzymał takich gwarancji od AvaTrade ani od żadnego z jej przedstawicieli. Klient jest
świadom ryzyka nieodzownie związanego z inwestycją i ma zdolność finansową, by ponieść
takie ryzyko i wytrzymać ewentualne straty.
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