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Obowiązuje od 14.02.2021 r. do odwołania 

UMOWA Z KLIENTEM 

Jest to umowa prawna pomiędzy AVA Trade EU Limited, firmą zwaną dalej ("AvaTrade", "nas" lub "my"), 

jej następcami prawnymi i cesjonariuszami, a stroną/stronami ("Klient" lub "Ty") podpisującą niniejszy 

dokument. Niniejszy dokument, wraz z następującymi dokumentami:Oświadczenie o ujawnieniu ryzyka, 

Polityka Realizacji Zleceń, Warunki handlu i opłaty, Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów, 

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) o aktywach klienta, Dokument zawierający kluczowe 

informacje (KID) oraz Oświadczenie o ochronie prywatności , które znajdują się na naszej stronie 

internetowej (razem "Umowa z Klientem") przedstawia warunki, na jakich AvaTrade będzie oferować 

swoje usługi Klientom. Niniejszy dokument określa odpowiednie prawa i obowiązki obu stron w związku z 

tą usługą i obie strony akceptują i są związane tymi warunkami po zaakceptowaniu warunków zawartych 

w niniejszym dokumencie oraz po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przez Klienta.  

W związku z otwarciem rachunku w AvaTrade w celu spekulacji, i/lub zakupu, i/lub sprzedaży na rynku 

Forex, kontraktów różnic kursowych (zwanych dalej "CFD"), opcji (zwanych dalej "Opcjami") i zakładów 

spreadowych, towarów, metali, walut i indeksów oraz otrzymywania innych usług i produktów, które 

AvaTrade może, wedle własnego uznania, oferować, Klient przyjmuje do wiadomości, że został 

poinformowany i rozumie następujące czynniki dotyczące handlu na rynku pozagiełdowym ("OTC") i/lub 

na rynku Zakładów Spreadowych, oprócz tych zawartych w Oświadczeniu o Ujawnieniu Ryzyka, które 

zostało dostarczone Klientowi. Prowadzimy transakcje kontraktami na różnice kursowe ("CFD") w obrocie 

pozagiełdowym. 

W zamian za zgodę AvaTrade na świadczenie usług "Klientowi" lub "Dla Ciebie" w związku z zakupem 

Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych na towary, waluty, metale i indeksy oraz otrzymaniem innych 

usług i produktów, które AvaTrade może, według własnego uznania, zdecydować się oferować od czasu 

do czasu w przyszłości i które mogą być kupowane lub sprzedawane przez lub za pośrednictwem AvaTrade 

dla kont(a) Klienta, Klient zgadza się, że następujące prawa i obowiązki będą regulować relacje pomiędzy 

AvaTrade a Klientem. 

WAŻNE UWAGI 

Handel OTC oznacza, że handel nie odbywa się na regulowanej giełdzie. Nie ma gwarancji co do 

wiarygodności kredytowej strony przeciwnej dla Twojej pozycji na rynku Forex, CFD, Opcji i Zakładów 

Spread. Ponadto, mogą wystąpić przypadki, w których płynność obrotu spada, powodując zaprzestanie 

handlu na rynku Forex, CFD, opcjami i zakładami spreadowymi na towary, waluty, metale i indeksy, 

uniemożliwiając w ten sposób likwidację niekorzystnej pozycji, co może skutkować znaczną stratą 

finansową. 

Rynek docelowy 
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Handel kontraktami CFD nie będzie odpowiedni dla każdego. Ogólnie AvaTrade uważa, że produkt 

powinien być używany przez osoby, dla których niektóre lub wszystkie poniższe elementy mają 

zastosowanie: (1) jest Wybranym Klientem Profesjonalnym, lub (2) jest Klientem Detalicznym, który (a) 

posiada wystarczającą odpowiednią wiedzę i/lub doświadczenie; (b) jest w stanie ponieść 100% stratę 

wszystkich zainwestowanych środków; (c) posiada wysoką tolerancję ryzyka; oraz (d) zamierzone użycie 

produktu obejmuje jeden lub więcej z następujących powodów: inwestycja krótkoterminowa, handel 

spekulacyjny, dywersyfikacja portfela i/lub zabezpieczenie ekspozycji na bazowe aktywa. 

AvaTrade nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego. Rekomendacje rynkowe, sygnały, informacje 

dostarczane przez i/lub dystrybuowane przez AvaTrade mają charakter ogólny i opierają się wyłącznie na 

osądzie personelu AvaTrade lub od zewnętrznych dostawców informacji. Te rekomendacje rynkowe mogą 

lub nie mogą być zgodne z pozycją rynkową lub intencjami AvaTrade, podmiotów stowarzyszonych i/lub 

pracowników firmy. Rekomendacje rynkowe i informacje dostarczane przez AvaTrade są oparte na 

informacjach uważanych za wiarygodne, ale AvaTrade nie może i nie gwarantuje ich dokładności lub 

kompletności, ani nie oświadcza, że stosowanie się do takich zaleceń wyeliminuje ryzyko związane z 

handlem na rynku Forex, CFD, opcjami i zakładami spreadowymi. Wszelkie rekomendacje rynkowe lub 

informacje dostarczane przez AvaTrade nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży, ani też nakłaniania do 

złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakiejkolwiek transakcji pozagiełdowej. Klient rozumie i niniejszym 

zgadza się, że Klient jest w stanie i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka wszelkich 

transakcji, które może zawrzeć z AvaTrade. 

Klient rozumie, że AvaTrade nie zezwala swoim przedstawicielom Klienta na wykonywanie uprawnień 

uznaniowych ani na zarządzanie rachunkiem OTC. Jeżeli obrót na koncie Klienta nie odbywa się za jego 

zgodą, Klient musi niezwłocznie powiadomić o tym AvaTrade.  

Polityka dotycząca depozytu zabezpieczającego AvaTrade i/lub polityka tych banków/domów 

rozliczeniowych, poprzez które zawierane są transakcje, może wymagać dostarczenia dodatkowych 

środków w celu właściwego zabezpieczenia konta Klienta, a Klient jest zobowiązany do natychmiastowego 

spełnienia takich wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Niespełnienie wezwań do 

uzupełnienia depozytu zabezpieczającego może spowodować likwidację wszelkich otwartych pozycji, a w 

konsekwencji stratę. AvaTrade zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zlecenia. 

Klient rozumie, że musi dokładnie zapoznać się z raportami dotyczącymi transakcji Klienta zamieszczonymi 

online przez AvaTrade. Wszystkie raporty dotyczące realizacji i wyciągi z kont będą uważane za ostateczne, 

chyba że klient zgłosi sprzeciw w ciągu dwóch dni roboczych od ich wysłania. Zastrzeżenia mogą być 

początkowo zgłaszane pocztą elektroniczną lub telefonicznie, ale muszą być następnie potwierdzone na 

piśmie. 

Klient rozumie, że AvaTrade może ustanowić zasady i przepisy dotyczące rachunków klientów, w tym, ale 

nie wyłącznie, minimalną wielkość rachunku, okres inwestycji, prowizje i opłaty, wielkość dźwigni na 

instrument, marżę, zasady odnoszące się do stop lossów i limitów, zasady odnoszące się do rolloverów, 

zasady odnoszące się do wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, lub wszelkie inne ustalenia 

finansowe, oraz że takie zasady i przepisy mogą być zmieniane przez AvaTrade od czasu do czasu. 
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Klient przeczytał i rozumie obowiązki i prawa Klienta wynikające z niniejszej Umowy Klienta oraz zgadza 

się i przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa Klienta, Oświadczenie o Ujawnieniu Ryzyka, Polityka 

Realizacji Zleceń, Warunki i Opłaty Handlowe, Polityka Konfliktu Interesów, Dokument zawierający 

Kluczowe Informacje o Aktywach Klienta, Dokument zawierający Kluczowe Informacje oraz Oświadczenie 

o Prywatności będą stanowiły warunki relacji Klienta z AvaTrade. Klient zgadza się, że jest w pełni 

odpowiedzialny za podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących transakcji dokonywanych na jego konto. 

Klient wziął pod uwagę powyższe czynniki i w świetle obecnych i przewidywanych zasobów finansowych 

Klienta, Klient jest skłonny i zdolny do podjęcia znacznego ryzyka finansowego związanego z obrotem 

pozagiełdowym.  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KLIENTA JEST DOWIEDZENIE SIĘ WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI O 

HANDLU OBEJMUJĄCEGO FOREX, CFD, OPCJE I SREAD BETTING ORAZ O WARUNKACH AVATRADE, A 

TAKŻE UPEWNIENIE SIĘ, ŻE WSZYSTKIE RYZYKA I INNE KWESTIE SĄ OCENIONE I WYRAŹNIE ZROZUMIAŁE 

PRZED PODJĘCIEM JAKIEJKOLWIEK DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ.  

1. TERMINY 

1.1 "AvaTrade", jeśli kontekst na to pozwala lub tego wymaga, oznacza AVA Trade EU Limited jej filie 

i podmioty stowarzyszone oraz ich następców i cesjonariuszy; 

1.2 "Bank Centralny" oznacza "Bank Centralny Irlandii" lub jakikolwiek organ będący jego następcą. 

1.3 "Klient" oznacza stronę (lub strony), która wyraziła zgodę na związanie się warunkami niniejszej 

Umowy;  

1.4 "Umowa" obejmuje niniejszą umowę oraz wszelkie inne umowy i upoważnienia zawarte przez 

Klienta w związku z prowadzeniem rachunku Klienta w AvaTrade. 

"MiFID" oznacza The Markets In Financial Instruments Directive II (MiFID II) 2014/65/EU 

"Obowiązujące Regulacje" oznaczają: (a) regulacje Banku Centralnego; (b) zasady właściwego 

organu regulacyjnego; (c) zasady właściwej Giełdy; oraz (d) wszystkie inne obowiązujące przepisy 

prawa, zasady i regulacje obowiązujące w danym czasie, mające zastosowanie do niniejszej 

Umowy, dowolnej Transakcji lub naszych Elektronicznych Usług Handlowych; Nagłówki 

paragrafów w niniejszej Umowie zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody odniesienia i nie 

uważa się, że ograniczają one zastosowanie lub wpływają na znaczenie któregokolwiek z jej 

postanowień.  

2. INFORMACJE O AVATRADE 

2.1 AVA Trade EU Limited, działająca pod nazwą handlową "AvaTrade", jest członkiem grupy Ava.  

Grupa Ava składa się z:  

• Ava Trade Ltd. 
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• Ava Trade EU Limited. 

• Ava Capital Markets Australia Pty Ltd 

• Ava Trade Japan K.K 

2.2 AvaTrade EU Limited jest spółką założoną zgodnie z prawem Irlandii i jest regulowana w Republice 

Irlandii przez Bank Centralny jako firma inwestycyjna zgodnie z przepisami MiFID. Rozporządzenia 

MiFID stanowią transpozycję dyrektywy MiFID do prawa irlandzkiego. Bank Centralny, irlandzki 

organ regulacyjny ds. usług finansowych, jest odpowiedzialny za regulację dostawców usług 

finansowych w Republice Irlandii. AvaTrade jest upoważniona przez Bank Centralny na podstawie 

Rozporządzeń MiFID do świadczenia usługi inwestycyjnej określonej w paragrafie poniżej:  

2.2.1 Obsługa inwestycji: Obrót na własny rachunek, czyli działalność polegająca na 

dokonywaniu transakcji z wykorzystaniem kapitału własnego, w wyniku której zawierane 

są transakcje, których przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych. 

2.2.2 Usługi pomocnicze: Usługi w zakresie wymiany walut, jeżeli są one związane ze 

świadczeniem usług inwestycyjnych; oraz Badania inwestycyjne i analiza finansowa lub 

inne formy ogólnych zaleceń dotyczących transakcji na instrumentach finansowych. 

2.2.3 Instrumenty finansowe: Opcje, kontrakty futures, swapy, umowy terminowe na stopę 

procentową oraz wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące 

któregokolwiek z poniższych elementów:  

(i) Papiery wartościowe, waluty, stopy procentowe lub rentowność, lub inne 

instrumenty pochodne, indeksy finansowe lub miary finansowe, które mogą być 

rozliczane fizycznie lub w gotówce; 

(ii) Towary, które muszą być rozliczane w gotówce lub mogą być rozliczane w 

gotówce według wyboru jednej ze stron (w przeciwnym razie niż z powodu 

niewykonania zobowiązania lub innego zdarzenia kończącego transakcję); 

(iii) Towary, które mogą być fizycznie rozliczane, pod warunkiem, że są przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym lub MTF; 

(iv) Towary nie przeznaczone do celów handlowych, jeżeli towary te mogą być 

fizycznie rozliczane i posiadają cechy innych pochodnych instrumentów 

finansowych, z uwzględnieniem, między innymi, czy są one rozliczane przez 

uznane izby rozrachunkowe lub czy podlegają regularnym wezwaniom do 

uzupełnienia depozytu zabezpieczającego; 

(v) Kontrakty finansowe na różnice kursowe. 
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Jeśli chcesz się z nami skontaktować na jakimkolwiek etapie, nasz numer telefonu to +353-1-436 

5206. Nasza siedziba mieści się w AvaTrade Financial Centre, Five Lamps Place, Amiens Street, 

Dublin 1, Irlandia. Alternatywnie można odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem 

www.avatrade.com. Jeśli chcesz skontaktować się z Centralnym Bankiem Irlandii, jego adres to 

P.O. Box 559, Dame Street, Dublin 2.  

3. KATEGORYZACJA 

3.1 Zgodnie z MiFID II jesteśmy zobowiązani do kategoryzowania naszych klientów w celu określenia 

właściwego poziomu ochrony inwestorów i przejrzystości. Naszą polityką jest traktowanie 

wszystkich naszych klientów jako klientów detalicznych w odniesieniu do usług MiFID, które 

świadczymy, chyba że klienci detaliczni na życzenie zdecydują się zostać skategoryzowani jako 

"klienci profesjonalni". Klienci detaliczni, dla których świadczymy usługi związane z Forex, CFD, 

opcjami i zakładami spreadowymi, będą mieli zapewniony najwyższy poziom ochrony dostępny w 

ramach MiFID.  

3.2 Możemy rozpatrywać wnioski klientów o traktowanie ich jako "klientów profesjonalnych", ale 

tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy klient spełnia kryteria określone w MiFID, 

aby zostać zaklasyfikowanym jako "klient profesjonalny". "Klient profesjonalny" zostanie 

oceniony i zakwalifikowany jako taki w oparciu o deklarowane kompetencje, doświadczenie i 

wiedzę na temat rynków finansowych. Uważamy, że klienci profesjonalni są w stanie podejmować 

własne decyzje inwestycyjne i rozumieją związane z nimi ryzyko. Jeśli zostaniesz sklasyfikowany 

jako "klient profesjonalny", możesz stracić pewne zabezpieczenia, jak wskazano na naszej stronie 

internetowej. Obejmują one ograniczenia w odniesieniu do dźwigni finansowej. W takich 

okolicznościach przekażemy Ci zawiadomienie o utraconych zabezpieczeniach, określające 

wszelkie zabezpieczenia regulacyjne, które nie będą już zapewniane, jak również wszelkie 

zabezpieczenia, które zostaną zachowane. Jeśli chcesz zostać przeklasyfikowany lub uzyskać 

więcej informacji, odwiedź stronę https://www.avatrade.com/about-avatrade/professional-

trading  

4. KOMUNIKACJA 

4.1 Podstawową metodą komunikacji pomiędzy AvaTrade a Klientem będzie komunikacja 

elektroniczna poprzez stronę internetową AvaTrade oraz platformy handlowe on-line.  

4.2 Informacje dotyczące złożonych i zrealizowanych zleceń będą kierowane osobiście do Klienta 

poprzez konto Klienta.  

4.3 Jednakże, pewne informacje będą dostarczane ogólnie na naszej stronie internetowej, takie jak 

ogólne zalecenia rynkowe, a Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, które 

nie są skierowane osobiście do Klienta w tej formie.  

Field Code Changed

https://www.avatrade.com/about-avatrade/professional-trading
https://www.avatrade.com/about-avatrade/professional-trading
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4.4 Klient może również składać zlecenia telefonicznie w naszym dealing roomie. W trakcie naszych 

transakcji z Tobą, możesz składać zlecenia za pośrednictwem naszej platformy handlowej on-line 

w językach, które są zamieszczone na naszej stronie internetowej, która od czasu do czasu jest 

aktualizowana o dodatkowe języki.  

4.5 W przypadku składania zleceń przez telefon za pośrednictwem dealing roomu, możesz 

komunikować się z nami w jednym z języków wymienionych na stronie internetowej.  

4.6 Wszystkie pisemne komunikaty od nas do Ciebie będą przekazane w języku użytym do rejestracji 

konta za pośrednictwem naszej strony internetowej.  

 

 

5. AUTORYZACJA DO HANDLU 

5.1 AvaTrade jest upoważniona do zawierania z Klientem kontraktów Forex, CFD, Opcji i Zakładów 

Spreadowych na zasadach pozagiełdowych zgodnie z ustnymi lub pisemnymi lub komputerowymi 

instrukcjami Klienta, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i wszystkich załączników do 

niej. 

5.2 Po wypełnieniu przez Klienta formularza zgłoszeniowego, AvaTrade przekaże Klientowi 

bezpieczne hasło, które należy stosować wraz z wybraną przez Klienta nazwą użytkownika.  

5.3 Systemy bezpieczeństwa AvaTrade są zaprojektowane tak, aby zapewnić, że wszelkie informacje 

przekazywane do i od Klienta są bezpiecznie przesyłane. Klient jest zobowiązany do zachowania 

haseł w tajemnicy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że osoby trzecie nie 

uzyskają dostępu do hasła lub do obiektów handlowych AvaTrade.  

5.4 Klient zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie instrukcje otrzymane drogą 

elektroniczną, które są identyfikowane za pomocą hasła i numeru konta Klienta oraz za wszelkie 

elektroniczne, ustne i pisemne instrukcje dla AvaTrade od osób, które według wyłącznej oceny 

AvaTrade są najwyraźniej upoważnione przez Klienta.  

5.5 Jeżeli rachunek Klienta jest zatytułowany jako rachunek wspólny, AvaTrade jest upoważniona do 

działania zgodnie z instrukcjami jednego właściciela, bez dalszego zapytania, w zakresie obrotu na 

rachunku oraz dysponowania wszelkimi aktywami na rachunku.  

5.6 AvaTrade nie ponosi odpowiedzialności za dalsze dochodzenie w sprawie takich pozornych 

uprawnień oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek działań podjętych lub 

zaniechanych przez AvaTrade w oparciu o takie instrukcje lub pozorne uprawnienia takich osób.  
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5.7 AvaTrade ma prawo wymagać od właścicieli rachunku wspólnego działania w odniesieniu do 

rachunku. AvaTrade może wysyłać wszelką korespondencję i dokumenty dotyczące rachunku do 

jednego właściciela rachunku wspólnego.  

5.8 AvaTrade jest w posiadaniu środków bezpieczeństwa wobec rachunku indywidualnego lub 

wspólnego.  

5.9 W przypadku śmierci jednego lub więcej właścicieli rachunku wspólnego, AvaTrade powinna 

zostać powiadomiona na piśmie i okazać dowód w postaci aktu zgonu. Wszystkie koszty należne 

w dniu powiadomienia obciążają rachunek.  

5.10 Do czasu dostarczenia ważnego pisemnego powiadomienia do AvaTrade, przyjmuje się, że każdy 

właściciel rachunku wspólnego ma równy udział w rachunku wspólnym. 

 

 

6. ADEKWATNOŚĆ OBROTU HANDLOWEGO 

6.1 Chociaż AvaTrade wydaje ogólne rekomendacje rynkowe, nie powinny być one interpretowane 

jako osobiste rekomendacje lub porady dotyczące handlu z AvaTrade. Jako tacy nie jesteśmy 

zobowiązani do oceny przydatności lub braku przydatności Klienta do handlu na rynku Forex, CFD, 

Opcji i Zakładów Spreadowych z AvaTrade.  

6.2 Wszystkie transakcje zawierane przez Klienta stanowią niezależną decyzję Klienta o zawarciu 

transakcji z AvaTrade.  

6.3 Jednakże, gdy Klient zdecyduje się na handel z AvaTrade, jesteśmy zobowiązani do oceny wiedzy 

i doświadczenia Klienta w zakresie handlu na rynku Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych w 

celu określenia stosowności handlu w odniesieniu do instrumentów finansowych, które AvaTrade 

oferuje. Informacje te są zapisywane w naszym formularzu zgłoszeniowym. 

6.4 Jeżeli na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji uznamy, że obrót oferowanymi przez 

nas umowami nie jest dla Ciebie odpowiedni, ostrzeżemy Cię o tym. Wszelkie takie ostrzeżenia 

nie mają na celu doradztwa inwestycyjnego i nie należy na nich polegać jako na takich.  

6.5 Naszym obowiązkiem jest ocena Twojej wiedzy i doświadczenia, a nie ocena przydatności danej 

inwestycji w Twojej sytuacji. 

6.6 W niektórych przypadkach, jeśli uznamy, że nie leży to w Twoim najlepszym interesie, nie 

będziemy zobowiązani do przeprowadzenia transakcji. 

6.7 Cały handel odbywa się zgodnie z Warunkami Handlowymi wyszczególnionymi na stronie 

internetowej AvaTrade.  
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7. RZĄDOWA INSTYTUCJA STRONY PRZECIWNEJ I ZASADY 

SYSTEMU MIĘDZYBANKOWEGO 

7.1 Wszystkie transakcje w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane zgodnie ze zwyczajami, 

orzeczeniami i interpretacjami instytucji kontrahenta lub innego rynku międzybankowego (oraz 

jego organizacji rozliczeniowej, jeśli taka istnieje) oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami prawa i regulacjami.  

7.2 Jeśli w przyszłości zostanie uchwalona jakakolwiek ustawa lub jakakolwiek zasada lub regulacja 

przyjęta przez jakikolwiek organ rządowy, rynek kontraktów lub organizację rozliczeniową, która 

będzie wiążąca dla AvaTrade i będzie miała jakikolwiek wpływ lub będzie niezgodna z 

jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy, to dotknięte nią postanowienia niniejszej 

Umowy zostaną uznane za zmienione lub zastąpione, w zależności od przypadku, przez 

odpowiednie postanowienia takiej ustawy, zasady lub regulacji, a wszystkie inne postanowienia 

niniejszej Umowy oraz postanowienia tak zmienione pozostaną pod każdym względem w pełnej 

mocy.  

7.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie transakcje w ramach niniejszej Umowy podlegają 

wyżej wymienionym wymogom regulacyjnym, a Klient nie otrzymuje w ten sposób żadnych 

niezależnych praw prawnych lub umownych w odniesieniu do tych wymogów.  

8. DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY I WYMAGANIA  

8.1 Klient dostarcza i utrzymuje w AvaTrade depozyt zabezpieczający w takich ilościach i w takich 

formach, jakich AvaTrade, według własnego uznania, może wymagać.  

8.2 Takie wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających mogą być większe lub mniejsze niż 

depozyty wymagane przez banki lub brokerów, z którymi zawierane są transakcje.  

8.3 AvaTrade może zmienić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego w dowolnym 

momencie.  

8.4 Klient zgadza się zdeponować natychmiastowym przelewem bankowym, lub inną metodą 

płatności akceptowaną przez AvaTrade, taki dodatkowy depozyt zabezpieczający, kiedy i jak 

będzie to wymagane przez AvaTrade i będzie niezwłocznie spełniał wszystkie wezwania do 

uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w taki sposób transmisji, jaki AvaTrade według 

własnego uznania wyznaczy. 

8.5 AvaTrade może w każdej chwili przystąpić do likwidacji rachunku Klienta, a brak egzekwowania 

przez AvaTrade swoich praw w tym zakresie nie będzie uznawany za zrzeczenie się przez AvaTrade 

dochodzenia swoich praw w późniejszym czasie.  
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8.6 AvaTrade zachowuje prawo do ograniczenia wielkości i/lub całkowitej liczby otwartych pozycji, 

które Klient może nabyć lub utrzymywać w AvaTrade, oraz do zwiększenia wymagań dotyczących 

depozytów zabezpieczających przed publikacjami wyników finansowych spółek lub innymi 

wiadomościami lub wydarzeniami, z lub bez powiadomienia, albo przed takimi wydarzeniami albo 

z mocą wsteczną, lub w dowolnym innym czasie, który uzna za stosowny.  

8.7 Zlecenia muszą być składane z zachowaniem odpowiedniego czasu na realizację i obliczenie 

wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego.  

8.8 Zyski z transakcji są dodawane do rachunku Klienta jako dodatkowy depozyt zabezpieczający, 

dopóki transakcja jest otwarta, a po jej zamknięciu jako dodatek do salda dostępnego do wypłaty.  

8.9 Straty wynikające z transakcji zostaną potrącone z konta Klienta. 

9. OPCJE 

9.1 Opcje są kontraktami, które dają kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do zakupu (w przypadku 

Opcji Call) lub sprzedaży (w przypadku Opcji Put) określonego FX/CFD po określonej cenie 

("Strike") w określonym czasie i dacie ("Wygaśnięcie"), od lub do sprzedawcy opcji. Są one 

powszechnie znane jako opcje waniliowe w stylu europejskim. 

9.2 Wpływy z zakupu lub sprzedaży Opcji ("Koszt" lub "Premium") będą natychmiast obciążane lub 

dopisywane do salda gotówkowego konta. W momencie wygaśnięcia Opcje, które są "in the 

money", zostaną automatycznie zamknięte według wartości wewnętrznej, to znaczy, w przypadku 

Opcji Call, kwoty, o którą cena zamknięcia określonego FX/CFD przekracza cenę wykonania, a w 

przypadku Opcji Put, kwoty, o którą Strike przekracza cenę zamknięcia określonego FX/CFD. Dla 

długich pozycji Call i krótkich pozycji Put, cena zamknięcia będzie ceną bid bazowego FX/CFD w 

momencie Wygaśnięcia; a dla krótkich pozycji Call i długich pozycji Put, cena zamknięcia będzie 

ceną ask bazowego FX/CFD, określoną przez Ava według własnego uznania. Opcje, które nie są "in 

the money" wygasają bezwartościowe. 

9.3 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że AvaTrade podaje zmienne spready dotyczące 

Opcji. Klient jest w szczególności świadomy, że zmienne spready dla opcji są zależne od 

rzeczywistych warunków rynkowych, które są poza kontrolą AvaTrade. AvaTrade nie gwarantuje 

żadnych maksymalnych lub minimalnych kwotowanych spreadów opcyjnych. Mogą wystąpić 

sytuacje, w których kwotowania opcji nie są dostępne dla niektórych bazowych FX/CFD. 

9.4 Umożliwiamy Ci dokonywanie różnych transakcji, w tym w odniesieniu do opcji opartych na 

różnych indeksach, które będą określane przez nas od czasu do czasu (na przykład kursy indeksów 

oraz kursy akcji i opcji), a także otrzymywanie informacji finansowych i różnych innych usług, które 

określimy według własnego uznania. Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji radzimy zapoznać 

się z wyjaśnieniami, które można znaleźć na stronie internetowej, dotyczącymi każdego rodzaju 

transakcji. Zasady handlu ustalane są wyłącznie przez AVA. 
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9.5 Udostępnimy, poprzez zamieszczenie na stronie www.avafx.com / www.avatrade.comaktualną 

cenę akcji lub indeksu oraz zaoferujemy Ci możliwość złożenia pozycji put lub call w odniesieniu 

do takiej akcji. Każda pozycja jest przeznaczona na określony czas wygaśnięcia. Oczekujemy, że 

ceny bieżące będą w uzasadniony sposób powiązane z rzeczywistymi cenami takich akcji 

dostępnymi na rynku. Nie udzielamy żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, że podane 

ceny są cenami obowiązującymi.  

10. AVAPROTECT 

10.1 AvaProtect to narzędzie do zarządzania ryzykiem, które oferuje ochronę przed stratami na 

określonej pozycji w wybranym przedziale czasowym w zamian za opłatę uiszczaną w momencie 

zakupu.    

10.2 Klientom może być oferowana usługa AvaProtect w momencie otwierania pozycji, a także w 

innych momentach. 

10.3 AvaProtect jest dostępny tylko poprzez AvaTradeGO. 

10.4 Każdy kontrakt AvaProtect odnosi się do konkretnej pozycji ("pozycja objęta ochroną") i nie jest 

przenoszony na inne pozycje. 

10.5 Każdy kontrakt AvaProtect ma ustaloną datę i czas wygaśnięcia, czyli Okres obowiązywania. 

10.6 Opłata wnoszona za AvaProtect jest oparta na oczekiwanej zmienności pozycji bazowej w okresie 

obowiązywania kontraktu. 

10.7 Opłaty za AvaProtect są potrącane z salda wolnych środków pieniężnych na koncie w momencie 

zakupu. 

10.8 Opłata wniesiona za AvaProtect nie podlega zwrotowi. 

10.9 AvaProtect nie zwraca żadnych kosztów odsetek overnight, prowizji lub innych opłat, jeśli dotyczy. 

10.10 Jeśli klient zakupi kontrakt AvaProtect dla pozycji, to 

10.10.1 Jeśli klient poniesie straty na zabezpieczonej pozycji przed datą i czasem wygaśnięcia 

AvaProtect z jakiegokolwiek powodu, w tym Stop Lossa, AvaTrade pokryję stratę, która 

wystąpiła. 

10.10.2 Jeśli klient ma niezrealizowane straty na zabezpieczonej pozycji w momencie 

wygaśnięcia AvaProtect, AvaTrade pokryję tę niezrealizowaną stratę w oparciu o 

obowiązującą cenę rynkową, według wyłącznego uznania AvaTrade. Klient nie musi 

podejmować żadnych działań w momencie wygaśnięcia AvaProtect, aby otrzymać ten 

kredyt, a pozycja pozostaje otwarta. 
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10.11 Dla uniknięcia wątpliwości, AvaTrade zwróci zrealizowane straty na zabezpieczonych pozycjach na 

rachunki przed zastosowaniem jakiejkolwiek Ochrony przed Ujemnym Saldem.   

10.12 Kontrakty AvaProtect nie mają żadnej wartości po zamknięciu chronionej pozycji lub po dacie i 

czasie wygaśnięcia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

10.13 Kontrakty AvaProtect nie mają wpływu na wymagany depozyt zabezpieczający, a rachunki nie 

odzwierciedlają żadnej potencjalnej niezrealizowanej wartości kontraktów AvaProtect.  

10.14 Klienci są zawsze zobowiązani do utrzymywania odpowiedniego depozytu zabezpieczającego, w 

przeciwnym razie pozycje mogą zostać zamknięte. 

11. AKTYWA KLIENTÓW 

11.1 Środki klientów będą przechowywane zgodnie z "Wymaganiami dotyczącymi aktywów klientów" 

wydanymi przez Bank Centralny.  

11.2 AvaTrade nie płaci odsetek (oprocentowania) od środków klienta zdeponowanych przez Klienta.  

11.3 Wszelkie środki, papiery wartościowe, waluty i inne mienie Klienta, które AvaTrade lub jej 

podmioty stowarzyszone mogą w dowolnym czasie prowadzić dla Klienta (indywidualnie, 

wspólnie z innymi lub jako gwarant konta jakiejkolwiek innej osoby) lub które mogą w dowolnym 

czasie znajdować się w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą lub być przechowywane w jej księgach 

w jakimkolwiek celu, łącznie z przechowywaniem, będą przechowywane przez AvaTrade jako 

zabezpieczenie i przedmiot ogólnego zastawu oraz prawa do potrącenia z tytułu zobowiązań 

Klienta wobec AvaTrade, niezależnie od tego, czy AvaTrade dokonała zaliczek w związku z takimi 

papierami wartościowymi, towarami, walutami lub innym mieniem, oraz niezależnie od liczby 

rachunków, jakie Klient może posiadać w AvaTrade.  

11.4 AvaTrade może według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez powiadomienia Klienta, 

zastosować i/lub przenieść jakiekolwiek lub wszystkie środkami lub inne mienie Klienta pomiędzy 

dowolnymi kontami Klienta.  

11.5 Klient niniejszym udziela również AvaTrade prawa do zastawiania, ponownego zastawiania, 

hipotekowania, inwestowania lub pożyczania, zarówno oddzielnie, jak i z majątkiem innych 

Klientów, sobie jako brokerowi lub innym, wszelkich papierów wartościowych lub innego majątku 

Klienta posiadanego przez AvaTrade jako depozyt zabezpieczający lub zabezpieczenie.  

11.6 AvaTrade w żadnym momencie nie jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi identycznego 

mienia dostarczonego lub zakupionego przez AvaTrade na jakikolwiek rachunek Klienta.  

11.7 Niniejsze upoważnienie ma zastosowanie do wszystkich rachunków prowadzonych przez 

AvaTrade dla Klienta i pozostaje w pełnej mocy do czasu pełnego opłacenia wszystkich rachunków 

przez Klienta lub wysłania przez AvaTrade z siedziby głównej zawiadomienia o jego odwołaniu.  
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11.8 Jakiekolwiek zaniechanie przez AvaTrade egzekwowania swoich praw wynikających z niniejszego 

dokumentu nie będzie uważane za przyszłe zrzeczenie się tych praw przez AvaTrade.  

11.9 AvaTrade zostaje nieodwołalnie ustanowiona pełnomocnikiem Klienta i jest upoważniona, bez 

powiadomienia Klienta, do zawierania i dostarczania wszelkich dokumentów, przekazywania 

wszelkich zawiadomień oraz podejmowania wszelkich działań w imieniu Klienta, w tym 

zawierania, dostarczania i składania oświadczeń finansowych, które AvaTrade uzna za konieczne 

lub pożądane w celu udowodnienia lub ochrony interesów AvaTrade w odniesieniu do 

jakiegokolwiek zabezpieczenia.  

11.10 W przypadku, gdy zabezpieczenie uznane za możliwe do przyjęcia przez AvaTrade jest w 

dowolnym momencie niewystarczające do zaspokojenia zadłużenia Klienta lub innych zobowiązań 

wobec Ava, w tym zobowiązań do dostarczenia depozytu zabezpieczającego na mocy niniejszej 

Umowy, Klient niezwłocznie zapłaci na żądanie całą kwotę takiego deficytu. 

11.11 Aktywa Klientów przechowywane w Irlandii i poza nią:  

11.11.1 Wszelkie środki otrzymane przez AvaTrade od Klienta zostaną zdeponowane na 

rachunku klienta w jednej z wyznaczonych instytucji kredytowych na terenie Unii 

Europejskiej.  

11.11.2 Wyznaczone przez nas instytucje kredytowe potwierdziły nam na piśmie, że będą 

wyznaczać konta w taki sposób, aby wystarczająco odróżnić konto klienta od 

jakiegokolwiek konta zawierającego środki należące do firmy.  

11.11.3 Zatwierdzone przez AvaTrade instytucje kredytowe potwierdziły również na piśmie, że 

będą dostarczać codzienne wyciągi w odniesieniu do posiadanych przez klienta środków.  

11.11.4 Należy pamiętać, że przepisy prawne i regulacje zatwierdzonych przez nas instytucji 

kredytowych spoza Irlandii, w których lokujemy środki klientów, różnią się od przepisów 

obowiązujących w Irlandii. 

11.11.5 W związku z tym, w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez odpowiednie 

instytucje kredytowe, środki klientów mogą być traktowane inaczej niż w Irlandii.  

11.11.6 Akceptując te warunki Klient niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie środków 

klienta w instytucjach kredytowych poza granicami Irlandii.  

11.12 Przechowywanie środków (tzw Pooling): 

11.12.1 Aktywa są przechowywane w wyznaczonych przez nas instytucjach kredytowych na 

wspólnym koncie klienta.  

11.12.2 Zbiorczy rachunek klienta to rachunek zawierający środki wielu klientów, w związku z 

czym aktywa jednego klienta nie są fizycznie oddzielone od aktywów innego klienta.  
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11.12.3 W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez jedną z wyznaczonych przez nas 

instytucji kredytowych, takie wyznaczenie może uniemożliwić lub opóźnić naszą zdolność 

do kontrolowania aktywów Klienta.  

11.12.4 AvaTrade przeprowadza codzienne uzgodnienia pomiędzy połączonymi środkami 

klientów a naszą wewnętrzną dokumentacją.  

11.12.5 Akceptując niniejsze warunki Klient niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie 

środków klienta na wspólnych kontach, w tym w wyznaczonych przez nas instytucjach 

kredytowych poza granicami Irlandii. 

11.13  Niewykonanie zobowiązania przez instytucję kredytową i monitorowanie: 

11.13.1 W przypadku niewywiązania się z umowy przez jedną z wyznaczonych przez nas instytucji 

kredytowych, AvaTrade nie przyjmuje odpowiedzialności i nie podlega żadnej 

odpowiedzialności wynikającej ze strat poniesionych przez klientów w wyniku takiego 

niewywiązania się z umowy. 

11.13.2 Jednakże przeprowadzamy odpowiednią i ciągłą ocenę ryzyka naszych wyznaczonych 

instytucji kredytowych w celu zapewnienia, że nasze wyznaczone instytucje kredytowe 

są bezpiecznymi repozytoriami. 

11.13.3 Na życzenie klientów detalicznych udostępnimy dane wyznaczonych przez nas instytucji 

kredytowych, w tym nazwy tych instytucji oraz dane rachunku klienta.  

11.13.4 W przypadku, gdy Klient nie życzy sobie, aby AvaTrade deponowała środki w danej 

instytucji kredytowej, zwrócimy takie środki Klientowi tak szybko, jak to będzie możliwe.  

11.14 Kompensacja: 

11.14.1 AvaTrade jest członkiem Investor Compensation Scheme, ustanowionego na mocy prawa 

irlandzkiego.  

11.14.2 W przypadku, gdy AvaTrade nie jest w stanie zwrócić pieniędzy należnych klientom, 

niektórzy "uprawnieni inwestorzy" będą uprawnieni do otrzymania części należnych 

pieniędzy, pod warunkiem, że strata zostanie uznana przez Investor Compensation 

Scheme.  

11.14.3 Dla celów systemu klienci detaliczni będą kwalifikującymi się inwestorami i będą 

uprawnieni do otrzymania rekompensaty.  

11.14.4 Kwota, do której otrzymania będzie uprawniony klient detaliczny, to mniejsza z kwot: 

90% należnych środków lub 20 000 euro.  

11.14.5 Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy użytkownik zwróci się z prośbą o 

traktowanie go jako klienta profesjonalnego, a AvaTrade wyrazi na to zgodę, nie będzie 



OGÓLNE ZASADY I WARUNKI 
 

 

Strona 14 z 43 

 

on już "kwalifikującym się inwestorem" dla celów tego programu i nie będzie miał prawa 

do odszkodowania w przypadku niewywiązania się z umowy przez AvaTrade.  

11.15 Zgodnie z punktem 11.5 Klienci handlujący na platformie AVA Direct wyrażają zgodę na 

przeniesienie pełnej własności środków na AvaTrade w celu zabezpieczenia lub innego pokrycia 

wymaganego depozytu zabezpieczającego i jako taki wymagany depozyt zabezpieczający nie 

będzie już traktowany jako należący do Klienta. AvaTrade zdeponuje wymagany depozyt 

zabezpieczający jako zabezpieczenie u swojego dostawcy(ów) płynności. Środki te nie będą 

zarejestrowane na nazwisko klienta. Środki zdeponowane przez Klienta przekraczające wymagany 

depozyt zabezpieczający będą traktowane jako środki klienta zgodnie z Wymaganiami 

dotyczącymi aktywów klienta. 

12. KONFLIKTY INTERESÓW 

12.1 AvaTrade jest zobowiązana do utrzymywania i prowadzenia skutecznej kontroli organizacyjnej i 

administracyjnej w celu podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu identyfikacji, 

zarządzania, ujawniania i rejestrowania konfliktów interesów. W celu osiągnięcia tego celu 

AvaTrade ustanowiła i wdrożyła politykę przeciwdziałania konfliktom interesów.  

12.2 W przypadku, gdy ustalenia poczynione przez AvaTrade w zakresie zarządzania konfliktami 

interesów są niewystarczające do zapewnienia, z należytą pewnością, że ryzyko naruszenia 

interesów Klienta zostanie wyeliminowane, AvaTrade wyraźnie ujawni Klientowi ogólny charakter 

i źródła konfliktów interesów przed podjęciem działalności w imieniu Klienta.  

12.3 Podsumowanie Polityki Konfliktu Interesów AvaTrade jest dostępne na stronie 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation. 

13. SKARGI 

13.1 W przypadku jakichkolwiek pytań i/lub obaw i/lub kwestii i/lub problemów i/lub powodów do 

niezadowolenia z jakiegokolwiek aspektu naszych usług, w pierwszej kolejności należy 

skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, ponieważ zdecydowana większość 

problemów może być rozwiązana na tym poziomie, poprzez: http://www.avatrade.com/about-

avatrade/contact-us.   

13.2 Jeśli nasz zespół obsługi klienta nie jest w stanie rozwiązać sprawy lub uważasz, że nasze usługi 

nie spełniły Twoich oczekiwań i chcesz zgłosić tę kwestię jako formalną skargę, musisz wypełnić 

Formularz skargi, który jest dostępny w sekcji dokumentów prawnych na naszej stronie 

internetowej. Wypełniony formularz skargi wraz z odpowiednimi dowodami (w razie potrzeby) 

musi zostać przesłany na adres complaints@avatrade.com w celu zarejestrowania jako formalna 

skarga. 
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13.3 W odstępach czasu nie dłuższych niż 20 dni roboczych będziemy przekazywać Ci regularne 

pisemne informacje o postępach w rozpatrywaniu skargi; 

13.4 Postaramy się zbadać i rozstrzygnąć skargę w ciągu 40 dni roboczych od jej otrzymania; 

13.5 Jeśli po upływie 40 dni roboczych skarga nie zostanie rozpatrzona, poinformujemy Cię o 

przewidywanym terminie, w którym mamy nadzieję ją rozpatrzyć. 

13.6 Po zakończeniu dochodzenia w sprawie skargi, Klientowi zostanie wydana Ostateczna Odpowiedź 

zawierająca wyniki dochodzenia wraz z wszelkimi wymaganymi wyjaśnieniami oraz środkami 

zaradczymi, które Firma zamierza podjąć. 

13.7 Reklamacja zostanie uznana za rozwiązaną lub załatwioną, gdy Spółka prześle Klientowi na piśmie 

Ostateczną Odpowiedź. 

13.8 Jeśli nie uważasz, że Twoja skarga została rozwiązana w sposób zadowalający, możesz skierować 

skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. usług finansowych i emerytur ("FSPO"). FSPO jest 

niezależną organizacją, która została powołana do rozstrzygania sporów pomiędzy instytucjami 

finansowymi a ich klientami. 

13.9 Jakiekolwiek odwołanie do FSPO musi nastąpić w ciągu sześciu lat od naszej Ostatecznej 

Odpowiedzi dla klienta, a także należy pamiętać, że FSPO może nie rozpatrzyć skargi dopóki nie 

będziemy mieli możliwości odniesienia się do niej. 

13.10 Dodatkowe informacje na temat FSPO i świadczonych przez niego usług można znaleźć na jej 

stronie internetowej pod adresem www.fspo.ie. Można również skontaktować się z biurem pod 

numerem telefonu +353 1 567 7000 lub napisać na adres: Financial Services and Pensions 

Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irlandia. 

14. LIKWIDACJA RACHUNKÓW I WYPŁATA SALD 

DEFICYTOWYCH 

14.1 W przypadku (a) śmierci lub sądowego stwierdzenia niekompetencji Klienta; (b) złożenia wniosku 

o upadłość lub wniosku o ustanowienie syndyka masy upadłościowej, lub wszczęcia 

jakiegokolwiek postępowania upadłościowego lub podobnego postępowania przez lub przeciwko 

Klientowi; (c) złożenia wniosku o zajęcie któregokolwiek z rachunków Klienta prowadzonych przez 

AvaTrade, (d) niewystarczającego depozytu zabezpieczającego lub stwierdzenia przez AvaTrade, 

że jakiekolwiek zabezpieczenie zdeponowane w celu ochrony jednego lub więcej rachunków 

Klienta jest niewystarczające, niezależnie od bieżących notowań rynkowych, do zabezpieczenia 

rachunku; (e) niedostarczenia nam przez Klienta jakichkolwiek informacji wymaganych zgodnie z 

niniejszą umową lub obowiązującym prawem; lub (f) nadużycia praktyk handlowych, manipulacji 

i/lub oszustwa przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę upoważnioną do korzystania z rachunku; 

lub (g) wszelkich innych okoliczności lub wydarzeń, które uznamy za stosowne dla jego ochrony, 
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a AvaTrade może według własnego uznania podjąć jedno lub więcej, lub dowolną część 

następujących działań:  

(i) Zaspokojenie wszelkich zobowiązań, jakie Klient może mieć wobec nas, zarówno 

bezpośrednio, jak i w drodze gwarancji lub poręczenia, z jakichkolwiek środków Klienta 

lub majątku znajdującego się w pieczy lub pod kontrolą AvaTrade; 

(ii) Sprzedać lub kupić dowolny lub wszystkie kontrakty walutowe, papiery wartościowe 

posiadane lub prowadzone dla Klienta; oraz 

(iii) Anulować wszelkie zaległe zlecenia lub kontrakty, lub inne zobowiązania podjęte w 

imieniu Klienta.  

14.2 Każde z powyższych działań może być podjęte bez żądania depozytu zabezpieczającego lub 

dodatkowego depozytu zabezpieczającego, bez wcześniejszego powiadomienia o sprzedaży lub 

zakupie lub innego powiadomienia Klienta, osobistych przedstawicieli Klienta, spadkobierców, 

wykonawców, administratorów, powierników, zapisobierców lub cesjonariuszy i niezależnie od 

tego, czy udział własnościowy będzie należał wyłącznie do Klienta, czy też będzie posiadany 

wspólnie z innymi.  

14.3 Wcześniejsze żądanie lub zawiadomienie o sprzedaży lub zakupie nie jest uważane za zrzeczenie 

się prawa AvaTrade do sprzedaży lub kupna w dowolnym czasie w przyszłości bez żądania lub 

zawiadomienia, jak przewidziano powyżej.  

14.4 Przy likwidacji długich lub krótkich pozycji Klienta, AvaTrade może, według własnego uznania, 

dokonać kompensaty w tym samym rozliczeniu lub może zainicjować nowe długie lub krótkie 

pozycje w celu ustanowienia zabezpieczenia, które według wyłącznej oceny AvaTrade może być 

wskazane w celu ochrony lub redukcji istniejących pozycji na rachunku Klienta.  

14.5 Wszelkie transakcje sprzedaży lub kupna w ramach niniejszej Umowy mogą być dokonywane 

według uznania AvaTrade na dowolnym rynku międzybankowym lub innym rynku wymiany, na 

którym zwykle dokonuje się transakcji tego typu, lub na aukcji publicznej lub w sprzedaży 

prywatnej, a AvaTrade może nabyć całość lub dowolną część bez prawa wykupu.  

14.6 Dla ochrony Klienta, gdy Kapitał lub Wartość Likwidacyjna Netto konta handlowego Klienta 

spadnie poniżej Minimalnego Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, wszystkie otwarte 

transakcje Klienta zostaną automatycznie zamknięte, zarówno ze stratą jak i zyskiem.  

14.6.1 Dla platform AvaTrader i MetaTrader, Minimalny Wymagany Depozyt Zabezpieczający 

jest równy 50% Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego dla Klientów Detalicznych. 

14.6.2  Dla platform AvaTrader i MetaTrader, Minimalny Wymagany Depozyt Zabezpieczający 

jest równy 10% Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego dla Klientów 

Profesjonalnych. 
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14.6.3 Dla platformy AvaOptions, Minimalny Wymagany Depozyt Zabezpieczający jest równy 

50% Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego.  

14.7 Jeśli kwota na koncie handlowym Klienta jest mniejsza niż zero, Klient zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić AvaTrade, a AvaTrade unieważni konto.  

14.8 Ani AvaTrade, ani żaden z jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub agentów nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane zamknięciem pozycji zgodnie 

z powyższym.  

14.9 Zapewniamy Ci ochronę przed ujemnym saldem na Twoim Koncie. Oznacza to, że Twoje straty 

nigdy nie mogą przekroczyć Twojego Kapitału. 

15. OPŁATY/SKARGI 

15.1 Opłaty wynikające ze świadczenia usług przez AvaTrade są wyszczególnione na stronie Warunki 

handlowe i opłaty stronie. 

15.2 Klient jest świadomy, że część przychodów AvaTrade pochodzi ze spreadu na każdej transakcji. 

Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży w notowaniach cen dla danej transakcji. 

Standardowe spready dla wszystkich instrumentów są wymienione w Warunkach Handlowych i 

opłatach - link http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions.  

15.3 AvaTrade może zwiększyć lub zmniejszyć spready na dowolnych lub wszystkich instrumentach, 

według własnego uznania, w dowolnym momencie bez powiadomienia, ze względu na różne 

czynniki łagodzące - nastroje na rynku, terminy lub ogłoszenia wiadomości, wolumen obrotu, 

zmienność rynku i/lub dodatkowe czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Może to być realizowane 

indywidualnie dla każdego klienta lub dla wszystkich klientów jednocześnie.  

15.4 Spready mogą zostać zwiększone w przypadku, gdy osoba trzecia, między innymi - Afiliant, Broker 

Wprowadzający, Partner Marketingowy, skieruje Klienta do AvaTrade. Ten dodatkowy spread 

może zostać przekazany osobie trzeciej, która poleciła Klienta, jako wynagrodzenie. 

15.5 W przypadku, gdy Klient zażąda określonej struktury opłat, Klient może być zobowiązany do 

zapłaty prowizji za otwarcie i zamknięcie pozycji na rynku Forex, CFD, Opcji i Zakładów 

Spreadowych. Taka prowizja będzie pobierana z konta Klienta w tym samym czasie, w którym 

AvaTrade otwiera lub zamyka odpowiednie transakcje Forex, CFD, Opcje i Zakłady Spread.  

15.6 W przypadku podwyższenia lub wprowadzenia nowych opłat, zamieścimy informacje o zmianach 

na naszej stronie internetowej co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie.  

15.7 Możemy również pobierać dodatkowe opłaty związane z bankowością, takie jak opłaty za 

przelewy w przypadku wpłat/wypłat oraz opłaty za zwrócone czeki.  

Field Code Changed
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15.8 W pewnych okolicznościach dodatkowe opłaty mogą obejmować takie kwestie, jak opłaty za 

wyciągi, opłaty za anulowanie zlecenia, opłaty za przelewy między kontami, opłaty za zlecenia 

telefoniczne lub opłaty nałożone przez jakąkolwiek agencję międzybankową, bank, umowę, rynek 

lub inne organizacje regulacyjne lub samoregulacyjne wynikające ze świadczenia przez AvaTrade 

usług na podstawie niniejszego dokumentu.  

15.9 Klient może ponieść dodatkowe opłaty za zakup opcjonalnych usług dodanych, które oferujemy. 

15.10  ROLLOVERY, ODSETKI ZA NOC: 

15.10.1 Dzienna opłata finansowa może mieć zastosowanie do każdej otwartej pozycji na rynku 

Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych na zamknięcie dnia handlowego AvaTrade w 

odniesieniu do danego Forex, CFD, Opcji i Zakładu Spreadowego.  

15.10.2 Jeśli taka opłata finansowa ma zastosowanie, będzie ona albo wymagana do zapłaty 

przez Klienta bezpośrednio do AvaTrade, albo zostanie zapłacona przez AvaTrade na 

rzecz Klienta, w zależności od rodzaju transakcji Forex, CFD, Opcji i Zakładów 

Spreadowych oraz charakteru pozycji zajmowanej przez Klienta.  

15.10.3 Metoda obliczania opłaty finansowej różni się w zależności od rodzaju transakcji Forex, 

CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych, do których ma zastosowanie. Ponadto wysokość 

opłaty za finansowanie będzie się zmieniać, ponieważ jest ona uzależniona od aktualnych 

stóp procentowych (takich jak LIBOR).  

15.10.4 Opłata finansowa zostanie uznana lub obciążona (odpowiednio) konto Klienta w 

następnym dniu handlowym po dniu, do którego się odnosi.  

15.10.5 AvaTrade zastrzega sobie prawo do zmiany metody obliczania opłaty finansowej, stóp 

finansowania i/lub typów Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych, do których odnosi 

się opłata finansowa. 

15.10.6 W przypadku niektórych rodzajów transakcji Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych, 

Klient musi zapłacić prowizję za otwarcie i zamknięcie pozycji Forex, CFD, Opcji i 

Zakładów Spreadowych. Taka prowizja będzie pobierana z konta Klienta w tym samym 

czasie, w którym AvaTrade otwiera lub zamyka odpowiednie transakcje Forex, CFD, 

Opcje i Zakłady Spread.  

15.10.7 Transakcje w CFD i Zakładach Spreadowych są powiązane z ceną rynkową określonego 

aktywa bazowego, w tym z ceną rynkową kontraktów terminowych. Na kilka dni przed 

datą wygaśnięcia aktywa bazowego, z którym powiązane są CFD i Zakłady Spreadowe, 

aktywo bazowe zostanie zastąpione innym, a notowania CFD i Zakładów Spreadowych 

ulegną odpowiedniej zmianie.  

15.10.8 Kontrakty CFD i Zakłady Spread nie mają daty wygaśnięcia.  
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15.10.9 Transakcje na CFD i Zakładach Spreadowych są ciągłe, a aktywa bazowe, z którymi są 

powiązane, zmieniają się od czasu do czasu.  

15.10.10 AvaTrade zastrzega sobie prawo do określenia aktywa bazowego, z którym powiązane są 

kontrakty CFD i Zakłady Spreadowe, daty wymiany aktywa bazowego oraz warunków 

wymiany.  

15.10.11 Po wymianie aktywa bazowego, kwotowania CFD i Zakładów Spreadowych zostaną 

skorygowane, a konto Klienta zostanie odpowiednio uznane lub obciążone zgodnie z 

różnicą w kwotowaniach powstałą w wyniku wymiany aktywa bazowego.  

15.10.12 Na różnicę w notowaniach pomiędzy aktywami bazowymi wpływa różnica w stawkach 

pomiędzy sprzedażą i kupnem tych aktywów na rynku, a zatem przeszacowanie 

transakcji sprzedaży i kupna następuje w różnych wartościach.  

15.10.13 Klienci poniosą koszty związane z Kosztem Spreadu w związku z zamknięciem Starego 

Kontraktu i otwarciem Nowego Kontraktu oraz standardową opłatę z tytułu utrzymania 

pozycji przez noc (tzw overnight).  

15.10.14 W większości przypadków obciążenia są większe niż uznania.  

15.10.15 Każda otwarta transakcja posiadana przez Klienta na koniec dnia handlowego 

określonego przez AvaTrade lub w weekend, jest automatycznie rolowana na następny 

dzień roboczy, tak aby uniknąć automatycznego zamknięcia i fizycznego rozliczenia 

transakcji.  

15.10.16 Klient przyjmuje do wiadomości, że przy przenoszeniu takich transakcji na następny dzień 

roboczy, odsetki nocne mogą zostać dodane lub odjęte od konta Klienta w odniesieniu 

do takiej transakcji.  

15.10.17 Wysokość odsetek overnight będzie ustalana przez AvaTrade od czasu do czasu, według 

własnego uznania AvaTrade.  

15.10.18 Klient niniejszym upoważnia AvaTrade do dodawania lub odejmowania odsetek 

overnight do lub z rachunku Klienta dla wszelkich otwartych transakcji, od których 

naliczono odsetki overnight, zgodnie z obowiązującą dla nich stopą procentową, każdego 

dnia o godzinie pobrania określonej na platformie handlowej dla każdego instrumentu, 

w zależności od przypadku.  

15.10.19 Pełne informacje dotyczące obowiązujących opłat można znaleźć na stronie Warunki 

handlu i opłaty 

16. KOMUNIKATY, OŚWIADCZENIA I POTWIERDZENIA 
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16.1 Raporty, zestawienia, zawiadomienia, potwierdzenia transakcji oraz wszelkie inne komunikaty 

będą zamieszczane w Internecie i mogą być przekazywane na adres, który Klient może od czasu 

do czasu wskazać w pisemnej lub elektronicznej korespondencji z AvaTrade.  

16.2 Klient jest odpowiedzialny za powiadamianie AvaTrade o każdej zmianie swojego adresu e-mail.  

16.3 Komunikaty uważa się za otrzymane z chwilą udostępnienia ich Klientowi przez AvaTrade, 

niezależnie od tego, czy Klient faktycznie uzyskał dostęp do zestawienia.  

16.4 Klient będzie mógł generować dzienne, miesięczne i roczne wyciągi z konta, zawierające 

szczegółowe informacje na temat aktywności transakcyjnej, zysków i strat, otwartych pozycji, sald 

depozytów zabezpieczających, uznań i obciążeń konta. 

16.5 Klient rozumie, że musi dokładnie zapoznać się z raportami dotyczącymi transakcji Klienta 

zamieszczonymi online przez AvaTrade.  

16.6 Raporty potwierdzeń zleceń i wyciągów z rachunków Klienta zamieszczone online przez AvaTrade 

uważa się za prawidłowe i są one rozstrzygające i wiążące dla Klienta, jeśli nie zostaną 

oprotestowane w ciągu dwóch dni roboczych od zamieszczenia ich online.  

16.7 Zastrzeżenia mogą być początkowo zgłaszane pocztą elektroniczną lub telefonicznie, ale muszą 

być następnie potwierdzone na piśmie. 

16.8 Jeśli Klient dowie się o błędzie w jakimkolwiek raporcie lub zestawieniu, np. o kwotach błędnie 

zapisanych na konto Klienta, Klient niezwłocznie poinformuje AvaTrade i jest odpowiedzialny za 

zwrot takiej kwoty do AvaTrade, a jeśli AvaTrade dowie się o takim zdarzeniu, AvaTrade jest 

wyraźnie upoważniona do poprawienia takiego błędu poprzez skorygowanie takiego raportu lub 

zestawienia i, jeśli ma to zastosowanie, potraktowanie tego jako Saldo Ujemne.  

16.9 Klient oświadcza, że przekazując AvaTrade swoje dane rejestracyjne, wyraża zgodę na przesyłanie 

przez AvaTrade, jej podmioty zależne, stowarzyszone oraz agentów, a także na otrzymywanie 

przez Klienta, za pośrednictwem telefonu, faksu, SMS lub poczty elektronicznej, komunikatów 

zawierających treści o charakterze komercyjnym, związanych z korzystaniem przez Klienta z 

platformy handlowej, w tym informacji i ofert AvaTrade lub osób trzecich, które zdaniem 

AvaTrade mogą być przydatne lub interesujące dla Klienta, takich jak biuletyny, materiały 

marketingowe lub promocyjne.  

16.10 Klient przyjmuje do wiadomości, że AvaTrade nie musi oddzielnie uzyskiwać uprzedniej zgody 

Klienta (pisemnej lub ustnej) przed dystrybucją takich komunikatów do Klienta, pod warunkiem, 

że AvaTrade zaprzestanie dystrybucji takich komunikatów w przypadku, gdy Klient powiadomi 

AvaTrade na piśmie, że nie życzy sobie już otrzymywać takich komunikatów handlowych. 

16.11 Wyciągi z konta klienta mogą być generowane przez klienta w dowolnym momencie na platformie 

handlowej on-line. Wyciągi te będą zawierały czas wykonania zlecenia oraz stan konta. Nasze 

wewnętrzne rejestry podają czas, w którym zlecenie zostało złożone przez klienta.  
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16.12 AvaTrade będzie również corocznie dostarczać Klientowi zestawienie zawierające szczegóły 

dotyczące środków przechowywanych przez firmę na rzecz Klienta na koniec okresu objętego 

zestawieniem. Wyciągi będą również pokazywać wszystkie opłaty zastosowane w okresie objętym 

wyciągiem, jeśli takie istnieją.  

16.13 Klienci będą mieli również dostęp w czasie rzeczywistym do konta każdego klienta, na którym 

widoczne będą transakcje, czas realizacji zleceń oraz saldo na koncie klienta.  

17. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI / OGRANICZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1 AvaTrade i/lub jakiekolwiek jej podmioty zależne, stowarzyszone lub agenci nie ponoszą 

odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, 

przez jakiekolwiek zdarzenia, działania lub zaniechania pozostające poza kontrolą AvaTrade, w 

tym, bez ograniczeń, straty lub szkody wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z opóźnień lub 

nieścisłości w transmisji zamówień i/lub informacji z powodu awarii lub niepowodzenia transmisji 

lub urządzeń komunikacyjnych, lub przerwy w dostawie energii elektrycznej.  

17.2 Ani AvaTrade, ani żaden z jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub agentów nie gwarantuje, 

że platforma handlowa lub wszelkie świadczone usługi (w tym Licencje Osób Trzecich) będą 

dostępne bez zakłóceń lub będą wolne od błędów, a taka platforma handlowa i usługi są 

dostarczane "TAK JAK JEST" bez żadnych oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, z 

wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie.  

17.3 W żadnym wypadku AvaTrade ani żaden z jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub agentów 

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, 

specjalne lub wynikowe szkody, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z 

platformy handlowej lub usług AvaTrade (w tym Licencji Osób Trzecich), w tym między innymi za 

utracone zyski, utratę działalności, straty handlowe, utratę danych lub wykorzystanie danych, 

jakikolwiek nieautoryzowany dostęp, zmiany, kradzież lub zniszczenie komputerów, systemów 

komputerowych, plików danych, programów lub informacji Klienta lub koszty nabycia zastępczych 

towarów lub usług.  

17.4 Klient zgadza się, że ta sekcja reprezentuje rozsądną alokację ryzyka, że ta sekcja jest istotnym 

elementem niniejszej Umowy i że w przypadku jej braku, warunki ekonomiczne niniejszej Umowy 

byłyby znacząco różne.  

17.5 Ograniczenie to ma zastosowanie niezależnie od tego, czy domniemana odpowiedzialność jest 

oparta na umowie, czynie niedozwolonym, zaniedbaniu, ścisłej odpowiedzialności lub na 

jakiejkolwiek innej podstawie, nawet jeśli AvaTrade lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych, 

stowarzyszonych lub agentów został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.  
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17.6 Ani AvaTrade, ani żaden z jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub agentów nie ponosi 

odpowiedzialności lub obowiązku odszkodowawczego związanego z nieużywalnymi danymi, 

utraconymi lub uszkodzonymi transakcjami lub danymi Klienta, w jakikolwiek sposób, w 

jakiejkolwiek formie.  

17.7 Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dodatkowo eliminuje wszelkie obowiązki lub 

odpowiedzialność ze strony AvaTrade lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych, 

stowarzyszonych lub agentów związane z nieużywalnymi danymi, utraconymi lub uszkodzonymi 

transakcjami lub danymi Klienta, wynikającymi w części lub w całości z oprogramowania osób 

trzecich lub towarów i usług sieciowych lub z problemów związanych z Internetem lub z działań 

lub zdarzeń pozostających poza kontrolą AvaTrade.  

17.8 AvaTrade oraz jej podmioty zależne, stowarzyszone i agenci zrzekają się wszelkiej 

odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z naruszeniem bezpieczeństwa w Internecie lub 

zakłóceniami, zniekształceniami lub opóźnieniami w połączeniach Klienta z Internetem, z 

jakiegokolwiek powodu. 

17.9 Ponieważ OTC nie jest rynkiem giełdowym, ceny, po których AvaTrade zawiera transakcje lub 

kwotuje, mogą być lub nie być podobne do cen, po których inni animatorzy rynku OTC zawierają 

transakcje lub kwotują.  

17.10 W przypadku wystąpienia błędu kwotowania lub realizacji, które mogą obejmować, ale nie 

ograniczają się do błędnie wpisanego kwotowania, kwotowania, które nie jest reprezentatywne 

dla uczciwych cen rynkowych, błędnego kwotowania cen od dealera lub błędnego kwotowania 

cen z powodu awarii sprzętu, oprogramowania lub linii komunikacyjnych lub systemów lub 

niedokładnych zewnętrznych danych dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, AvaTrade 

nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego błędy w saldach rachunków. Bez odstępstw od 

powyższego, w przypadku, gdy transakcje zostaną zamknięte lub otwarte w oparciu o Błędne 

Kwotowanie, pokój handlowy AvaTrade stara się rozpoznać takie zdarzenie i niezwłocznie podjąć 

działania w celu jego skorygowania. Klient przyjmuje do wiadomości, że proces resetowania może 

zająć trochę czasu, podczas którego Klient może nie być w stanie korzystać ze swojego konta 

handlowego, a zaległe zlecenia mogą nie zostać zrealizowane.  

17.11 W przypadku, gdy AvaTrade zidentyfikuje błędne kwotowanie lub nieaktualne kwotowanie, może 

zaproponować Klientowi alternatywne kwotowanie lub alternatywnie kontynuować transakcję, 

wszystko według wyłącznego uznania AvaTrade. 

17.12 Klient dalej przyjmuje do wiadomości, że Ava, jej filie, podmioty stowarzyszone i agenci nie 

ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez lub w związku 

z takim procesem resetowania.  

17.13  Licencje stron trzecich: 
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17.13.1 Jeżeli jakiekolwiek oprogramowanie osób trzecich jest zawarte lub wbudowane w stronę 

internetową lub platformę transakcyjną AvaTrade, wówczas takie wbudowane 

oprogramowanie osób trzecich będzie dostarczane zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy Klienta, które mają zastosowanie do platformy transakcyjnej.  

17.13.2 Klient powinien w pełni przestrzegać warunków licencji stron trzecich, które dostarczamy 

od czasu do czasu. 

17.13.3 Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, rekompensat ani 

wsparcia dla Licencji Stron Trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z nimi 

związanej.  

17.13.4 "Licencje stron trzecich" oznaczają licencje od stron trzecich regulujące oprogramowanie 

stron trzecich wbudowane lub używane w platformie transakcyjnej.  

18. RYZYKO FLUKTUACJI FOREX, CFD, OPCJI I ZAKŁADÓW 

SPREAD 

18.1 Jeśli Klient skieruje AvaTrade do zawarcia jakiejkolwiek transakcji na rynku Forex, CFD, Opcji i 

Zakładów Spreadowych:  

(i) Wszelkie zyski lub straty powstałe w wyniku fluktuacji na rynku Forex, CFD, Opcji i 

Zakładów Spreadowych będą w całości na rachunek i ryzyko Klienta;  

(ii) Wszystkie początkowe i kolejne depozyty dla celów depozytu zabezpieczającego będą 

dokonywane w dolarach amerykańskich, euro, funtach brytyjskich lub jenach japońskich 

w kwotach, których AvaTrade może wymagać według własnego uznania; oraz  

(iii) AvaTrade jest upoważniony do konwersji środków na koncie Klienta dla depozytu 

zabezpieczającego na i z takiej waluty obcej po kursie wymiany określonym przez 

AvaTrade według własnego uznania na podstawie obowiązujących w danym czasie 

stawek rynku pieniężnego.  

19. UWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ 

19.1 Klient zgadza się zabezpieczyć i chronić AvaTrade, jej podmioty zależne, stowarzyszone, 

przedstawicieli, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy ("Odszkodowania Ava") przed 

wszelkimi zobowiązaniami, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami 

prawników, poniesionymi przez któregokolwiek z AvaTrade odszkodowawczych, wynikającymi z 

niewykonania przez Klienta w pełni i terminowo zobowiązań Klienta wynikających z niniejszego 

dokumentu lub z jakiejkolwiek Licencji Osób Trzecich lub w przypadku, gdy którekolwiek z 

oświadczeń i zapewnień Klienta nie jest prawdziwe i poprawne. 
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19.2 Klient zobowiązuje się również do niezwłocznego zapłacenia AvaTrade odszkodowania za wszelkie 

szkody, koszty i wydatki, w tym honoraria adwokackie, poniesione w związku z egzekwowaniem 

jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy oraz wszelkich innych umów pomiędzy AvaTrade a 

Klientem.  

19.3 W uzupełnieniu do wszelkich ograniczeń odpowiedzialności określonych w innych miejscach 

niniejszej Umowy, AvaTrade nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniona z wszelkich roszczeń i 

strat poniesionych w tym zakresie, jeśli roszczenie lub strata zostały spowodowane lub przyczyniły 

się do nich:  

(i) Działania lub zaniechanie działania ze strony Klienta,  

(ii) Jakiekolwiek działanie lub zaniechanie ze strony jakiejkolwiek osoby uzyskującej dostęp 

do konta Klienta, niezależnie od tego, czy Klient autoryzował taki dostęp, czy też nie,  

(iii) Awaria systemu, awaria sprzętu (zarówno sprzętu Klienta, jak i sprzętu AvaTrade), 

przerwa w działaniu systemu lub niedostępność systemu,  

(iv) Opóźnienia, niepowodzenia lub błędy w realizacji jakichkolwiek instrukcji,  

(v) Niedokładne lub niepełne instrukcje otrzymane przez AvaTrade od Klienta, lub  

(vi) Jakiekolwiek poleganie lub korzystanie przez Klienta lub jakąkolwiek inną stronę trzecią 

z dostępem do konta Klienta z jakichkolwiek danych finansowych i rynkowych, notowań, 

wiadomości, opinii analityków, raportów badawczych, wykresów lub innych danych lub 

informacji dostępnych za pośrednictwem platformy handlowej lub jakiejkolwiek Licencji 

Strony Trzeciej, czy to w celu realizacji transakcji na platformie handlowej, czy w 

jakimkolwiek innym celu.  

19.4 AvaTrade jest uprawniona do potrącenia zobowiązań Klienta wynikających z niniejszego punktu z 

konta Klienta.  

20. NADUŻYCIA I MANIPULACJE NA RYNKU 

20.1 ZAKAZ ARBITRAŻU I MANIPULACJI 

20.1.1 AvaTrade nie zezwala na praktykę arbitrażu podczas handlu i surowo zabrania 

jakiejkolwiek formy manipulacji cenami, realizacją i platformą lub zawierania transakcji 

w oparciu o błędy, pominięcia lub błędne notowania na platformie AvaTrade.  

20.1.2 Opóźnienia w podawaniu cen, opóźnienia w łączności i błędy w podawaniu cen 

powodują, że wyświetlane ceny nie odzwierciedlają dokładnie stawek rynkowych. 

Koncepcja arbitrażu i "scalpingu", czyli korzystania z opóźnień internetowych, nie może 

istnieć na rynku pozagiełdowym, gdzie klient kupuje lub sprzedaje bezpośrednio od 

animatora rynku.  
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20.1.3 Wszelkie transakcje, które opierają się na opóźnieniach cenowych lub błędach w 

podawaniu cen mogą podlegać interwencji, która obejmuje prawo do unieważnienia 

wszelkich transakcji, które AvaTrade ustaliła jako wynik którejkolwiek z tych praktyk, 

cofnięcia zysków, poszerzenia spreadów, zablokowania handlu i wszelkich innych 

niezbędnych korekt lub dostosowań na rachunku bez wcześniejszego powiadomienia. 

20.1.4 Jeśli AvaTrade podejrzewa lub ma powody sądzić, że Klient nadużył warunków poprzez 

zabezpieczanie pozycji wewnętrznie (przy użyciu innych rachunków handlowych 

posiadanych w AvaTrade) lub zewnętrznie (przy użyciu innych rachunków handlowych 

posiadanych u innych brokerów), AvaTrade zastrzega sobie prawo do anulowania 

wszelkich transakcji lub zysków związanych z rachunkami Klienta. 

20.2 NADUŻYCIA NA RYNKU 

20.2.1 AvaTrade może zabezpieczyć naszą odpowiedzialność wobec Klienta poprzez otwarcie 

analogicznych pozycji w innych instytucjach lub na rynku bazowym. W rezultacie, gdy 

klient handluje z nami, jego transakcje mogą, dzięki naszemu zabezpieczeniu, wywierać 

zniekształcający wpływ na rynek bazowy dla tego indeksu, oprócz wpływu, jaki mogą 

mieć na nasze własne ceny. Stwarza to możliwość wystąpienia nadużyć na rynku. 

20.2.2 Klient oświadcza i gwarantuje, i zgadza się, że każde takie oświadczenie i gwarancja jest 

uważane za powtórzone za każdym razem, gdy Klient otwiera lub zamyka pozycję, że:  

(a) Klient nie będzie zawierał z nami transakcji związanych z konkretnym 

indeksem lub jakąkolwiek inną ceną CFD, jeśli miałoby to spowodować, że Klient 

lub inne osoby, z którymi Klient działa w porozumieniu, będą miały ekspozycję na 

cenę bazowego instrumentu finansowego, co może stworzyć sytuację nadużycia 

rynkowego. 

Ekspozycja ta może być równa lub przekraczać kwotę deklarowanego udziału w 

danym instrumencie finansowym. W tym celu poziomem odsetek podlegających 

zgłoszeniu będzie poziom obowiązujący w danym czasie, określony przepisami 

prawa lub przez giełdę (giełdy) papierów wartościowych lub inną giełdę, na której 

prowadzony jest obrót bazowym instrumentem finansowym; oraz 

(b) Klient nie będzie zawierał z nami transakcji w związku z:  

(i) plasowaniem, emisją, dystrybucją lub innym analogicznym 

zdarzeniem;  

(ii) ofertą, przejęciem, połączeniem lub innym analogicznym zdarzeniem; 

lub  

(iii) jakąkolwiek inną działalnością związaną z finansami korporacyjnymi, 

w którą Klient jest zaangażowany lub w inny sposób zainteresowany; oraz  
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(c) Klient nie zajmie ani nie zamknie pozycji, ani nie złoży zlecenia, które narusza 

jakiekolwiek pierwotne lub wtórne ustawodawstwo lub inne prawo przeciwko 

wykorzystywaniu informacji poufnych lub manipulacji rynkowej. Klient wyraża 

zgodę na to, że AvaTrade może postępować w oparciu o to, że gdy Klient otwiera 

lub zamyka pozycję lub składa zlecenie na cenę akcji, Klient może być traktowany 

jako mający do czynienia z papierami wartościowymi w rozumieniu odpowiednich 

ustaw lub rozporządzeń.    

20.2.3 W przypadku, gdy (a) Klient dokona lub zamknie jakąkolwiek transakcję lub złoży zlecenie 

z naruszeniem złożonych oświadczeń i zapewnień, lub AvaTrade ma uzasadnione 

podstawy, aby podejrzewać, że Klient mógł tak postąpić, AvaTrade może według 

własnego uznania i bez obowiązku informowania Klienta o przyczynach takiego 

postępowania zamknąć tę transakcję oraz każdą inną transakcję lub transakcje, które 

Klient mógł mieć otwarte w tym czasie, jeśli ma to zastosowanie, a także według 

własnego uznania anulować wszelkie transakcje lub zyski związane z rachunkami Klienta. 

20.2.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że transakcje są ustaleniami spekulacyjnymi i Klient 

zgadza się, że nie będzie zawierał z nami żadnych transakcji w związku z jakąkolwiek 

działalnością związaną z finansami korporacyjnymi.  

20.2.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że byłoby niewłaściwe, aby Klient dokonywał transakcji 

na rynku bazowym, gdyby jedynym celem takiej transakcji był wpływ na nasze ceny 

kupna lub sprzedaży, a Klient zobowiązuje się nie przeprowadzać takich transakcji. 

21. REALIZACJA ZLECEŃ, STOP I LIMITY 

21.1 AvaTrade dołoży komercyjnie uzasadnionych starań w celu realizacji wszystkich zleceń, które 

może, według własnego uznania, przyjąć zgodnie z ustnymi lub pisemnymi lub komputerowymi 

instrukcjami Klienta.  

21.2 AvaTrade zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zlecenia.  

21.3 AvaTrade może, według własnego uznania, zezwolić Klientowi na określenie ceny zamknięcia 

transakcji na platformie handlowej poprzez zlecenie "Zamknij ze stratą" i "Zamknij z zyskiem", 

zawsze z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy oraz wszelkich innych warunków, które 

AvaTrade może wprowadzać od czasu do czasu. 

21.3.1 "Zamknięcie ze stratą" oznacza ofertę zamknięcia transakcji po cenie określonej z góry 

przez Klienta, która w przypadku transakcji otwieranej poprzez zaoferowanie kupna 

określonej liczby danego instrumentu jest niższa od ceny transakcyjnej otwarcia, a w 

przypadku transakcji otwieranej poprzez zaoferowanie sprzedaży określonej liczby 

danego instrumentu jest wyższa od ceny transakcyjnej otwarcia.  
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21.3.2 "Zamknięcie z zyskiem" oznacza ofertę zamknięcia transakcji po cenie określonej z góry 

przez Klienta, która w przypadku transakcji otwieranej poprzez zaoferowanie kupna 

określonej liczby danego instrumentu jest wyższa od ceny transakcyjnej otwarcia, a w 

przypadku transakcji otwieranej poprzez zaoferowanie sprzedaży określonej liczby 

danego instrumentu jest niższa od ceny transakcyjnej otwarcia. 

21.4 Po złożeniu oferty przez Klienta i przyjęciu zlecenia przez AvaTrade, Klient niniejszym upoważnia 

AvaTrade do zamknięcia transakcji po cenie "Zamknij ze stratą" lub "Zamknij z zyskiem", w 

zależności od sytuacji, oraz zgodnie z ustaleniami zlecenia, bez dalszych instrukcji lub 

powiadomienia Klienta.  

21.5 AvaTrade może, według własnego uznania, zamknąć transakcję, gdy cena podana przez AvaTrade 

na platformie handlowej jest równa cenie zaakceptowanej przez AvaTrade dla takiego zlecenia.  

21.6 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że AvaTrade nie jest zobowiązana do zamknięcia 

transakcji, która nie jest zgodna z innymi ograniczeniami uzgodnionymi w odniesieniu do takiej 

transakcji. 

21.7 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ze względu na zmienność rynku oraz czynniki 

pozostające poza kontrolą AvaTrade, AvaTrade nie może zagwarantować, że zlecenie Zamknięcia 

ze Stratą zostanie zrealizowane na poziomie określonym w zleceniu Klienta. W takim przypadku, 

AvaTrade zamknie transakcję po kolejnej najlepszej cenie.  

21.7.1 Ze względu na przepisy obowiązujące w danym kraju, klienci będący rezydentami Francji 

mogą wybrać konto z ograniczonym ryzykiem. 

21.7.2 Zlecenia Zamknij ze Stratą na kontach z ograniczonym ryzykiem będą gwarantowane i nie 

mogą być przesunięte dalej od ich pierwotnie określonego kursu. 

21.7.3 Maksymalna cena zlecenia Zamknij ze Stratą na koncie z Ograniczonym Ryzykiem będzie 

określona przez inwestycję kapitałową na pozycję. 

21.8 Jeśli przed przyjęciem przez AvaTrade oferty Klienta "Zlecenie Limit" na otwarcie lub zamknięcie 

transakcji, kwotowanie AvaTrade przesunie się na korzyść Klienta (np. jeśli cena spadnie, gdy 

Klient kupuje lub wzrośnie, gdy Klient sprzedaje), Klient zgadza się, że AvaTrade wykona 

zamykającą transakcję po cenie określonej przez Klienta, a nie wyższej. Klient zgadza się, że 

AvaTrade może zatrzymać taki ruch cenowy na własny rachunek.  

21.9 Klient jest świadomy, że część przychodów AvaTrade pochodzi ze spreadów na każdej transakcji. 

Spread jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży w notowaniach cen dla danej transakcji. W 

związku z tym, w przypadku, gdy uczciwa cena rynkowa zmniejsza spread AvaTrade w konkretnej 

transakcji, AvaTrade może, według własnego uznania, zdecydować się na niezrealizowanie takiej 

transakcji, w którym to przypadku AvaTrade może wysłać Klientowi zmienione kwotowanie do 
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rozważenia. AvaTrade może zrealizować transakcję według własnego uznania w przypadku, gdy 

uczciwa cena rynkowa nie wpływa na spread AvaTrade z transakcji i/lub go zwiększa.  

22. POTWIERDZENIE RYZYKA 

22.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że inwestycje w transakcje oparte na dźwigni finansowej i nie 

obejmujące jej są spekulacyjne, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i są odpowiednie tylko dla 

osób, które mogą przyjąć ryzyko utraty całego depozytu zabezpieczającego.  

22.2 Klient rozumie, że ze względu na niski depozyt zabezpieczający wymagany zwykle w handlu 

pozagiełdowym, zmiany cen w handlu pozagiełdowym mogą spowodować znaczne straty.  

22.3 Klient gwarantuje, że jest gotowy i zdolny, finansowo i w inny sposób, do podjęcia ryzyka 

związanego z obrotem pozagiełdowym, a w zamian za prowadzenie jego rachunku (rachunków) 

przez AvaTrade, Klient zgadza się nie pociągać AvaTrade i jej podmiotów zależnych, 

stowarzyszonych lub agentów do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez 

Klienta. 

22.4 Klient uznaje, że gwarancje zysku lub wolności od strat są niemożliwe w handlu OTC. 

22.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że nie otrzymał takich gwarancji od AvaTrade ani od żadnego z 

jej przedstawicieli, ani od żadnego agenta wprowadzającego lub innego podmiotu, z którym Klient 

prowadzi swój rachunek w AvaTrade i nie zawarł niniejszej umowy w zamian za lub w oparciu o 

takie gwarancje lub podobne oświadczenia. 

22.6 Wysoki stopień dźwigni, który jest możliwy do uzyskania w handlu Forex, CFD, opcjami i zakładami 

spreadowymi może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i na Twoją korzyść. Dźwignia finansowa 

może prowadzić zarówno do dużych strat, jak i zysków. 

22.7 Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty 

pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Aktualny procent rachunków inwestorów detalicznych, 

którzy tracą pieniądze podczas handlu CFD można znaleźć na naszej stronie głównej w dowolnym 

momencie. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na 

podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy. 

22.8 W czasach ekstremalnej zmienności realizacja zleceń może być trudna lub niemożliwa.  

23. ZALECENIA I INFORMACJE RYNKOWE  

23.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że: 

(i) Wszelkie rekomendacje rynkowe, sygnały i informacje przekazywane Klientowi dowolną 

metodą komunikacji przez AvaTrade i jakiekolwiek jej podmioty zależne, stowarzyszone, 

agentów lub przez jakąkolwiek osobę w ramach AvaTrade nie stanowią oferty sprzedaży 
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lub nakłaniania do złożenia oferty kupna jakiegokolwiek kontraktu OTC, oraz że AvaTrade 

nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.  

(ii) Takie rekomendacje i informacje, choć generalnie oparte na informacjach uzyskanych ze 

źródeł uznanych przez AvaTrade za wiarygodne, mogą być oparte wyłącznie na opinii 

brokera, a informacje te mogą być niekompletne i niezweryfikowane, oraz  

(iii) AvaTrade nie składa żadnych oświadczeń, rękojmi ani gwarancji co do dokładności lub 

kompletności jakichkolwiek informacji lub rekomendacji rynkowych dostarczonych 

Klientowi i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez 

ograniczeń za utratę marży lub zysków, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio 

z wykorzystania lub polegania na takich rekomendacjach lub informacjach. 

23.2 Klient rozumie, że Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka wszelkich 

transakcji, które może zawrzeć z AvaTrade, czy to w wyniku informacji dostarczonych przez 

AvaTrade, czy też w inny sposób.  

23.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że AvaTrade i/lub jej urzędnicy, dyrektorzy, podmioty 

powiązane, wspólnicy, akcjonariusze lub przedstawiciele mogą mieć pozycję lub mogą zamierzać 

kupić lub sprzedać Forex, CFD, Opcje i Zakłady Spread, które są przedmiotem rekomendacji 

rynkowych dostarczonych Klientowi, oraz że pozycja rynkowa AvaTrade lub każdego takiego 

urzędnika, dyrektora, podmiotu powiązanego, wspólnika, akcjonariusza lub przedstawiciela może 

nie być zgodna z rekomendacjami dostarczonymi Klientowi przez AvaTrade.  

23.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że AvaTrade nie składa żadnych oświadczeń dotyczących 

implikacji podatkowych lub traktowania jakiejkolwiek działalności handlowej.  

24. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE KLIENTA 

24.1 Klient oświadcza i gwarantuje, że:  

(i) w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, Klient jest w pełni władz umysłowych, jest 

pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych  

(ii) jeżeli Klient nie jest osobą fizyczną,  

a. Klient jest należycie zorganizowany i działający zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji jego organizacji;  

b. Zawarcie i dostarczenie niniejszej Umowy oraz wszystkich Kontraktów i 

innych transakcji rozważanych na jej podstawie, a także wykonanie 

wszystkich zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie i wszystkich 

innych transakcji rozważanych na jej podstawie zostało należycie 

zatwierdzone przez Klienta; oraz  
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c. Każda osoba wykonująca i dostarczająca niniejszą Umowę oraz wszystkie 

inne transakcje rozważane w jej ramach w imieniu Klienta, została 

należycie upoważniona przez Klienta do wykonania tych czynności.  

(iii) Żadna osoba inna niż Klient nie ma ani nie będzie miała interesu w rachunku/rachunkach 

Klienta, a Klient nie udzielił i nie udzieli zabezpieczenia na rachunku Klienta w AvaTrade 

(innego niż zabezpieczenie udzielone AvaTrade na mocy niniejszego Regulaminu) żadnej 

osobie bez uprzedniej pisemnej zgody AvaTrade. Klient posiada pełny tytuł własności do 

wszystkich zabezpieczeń i nie będzie udzielał zabezpieczenia na żadnym zabezpieczeniu 

żadnej osobie (poza zabezpieczeniem udzielonym AvaTrade na podstawie niniejszego 

dokumentu) bez uprzedniej pisemnej zgody AvaTrade; oraz,  

(iv) Klient niniejszym gwarantuje, że bez względu na jakiekolwiek późniejsze ustalenia 

przeciwne, Klient jest odpowiedni do handlu OTC; oraz,  

(v) Klient nie jest obecnie pracownikiem żadnej giełdy, żadnej korporacji, w której 

jakakolwiek giełda posiada większość kapitału akcyjnego, żadnego członka jakiejkolwiek 

giełdy i/lub firmy zarejestrowanej na jakiejkolwiek giełdzie, ani żadnego banku, trustu lub 

firmy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy Klient zostanie zatrudniony w taki sposób, 

Klient niezwłocznie powiadomi nas, w siedzibie AvaTrade, na piśmie, o takim 

zatrudnieniu; oraz,  

(vi) Klient wykona i dostarczy wszelkie dokumenty, przekaże wszelkie zawiadomienia, 

dokona wszelkich zgłoszeń i podejmie wszelkie inne działania, jakie AvaTrade, według 

własnego uznania, uzna za konieczne lub pożądane w celu udowodnienia lub 

udoskonalenia wszelkich zabezpieczeń na rzecz AvaTrade lub w celu ochrony interesów 

AvaTrade w odniesieniu do wszelkich Zabezpieczeń; oraz,  

(vii) Klient przeczytał i rozumie postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, w tym, bez 

ograniczeń, Oświadczenie AvaTrade o Ujawnieniu Ryzyka, Politykę Realizacji Zleceń, 

Warunki i Opłaty Handlowe, Politykę Konfliktu Interesów, Dokument zawierający 

Kluczowe Informacje o Aktywach Klienta, Dokument zawierający Kluczowe Informacje 

oraz Oświadczenie o Prywatności; oraz  

(viii) Klient dokona przeglądu niniejszej Umowy; oraz  

(ix) Klient nie będzie dokonywał żadnych transakcji na koncie Klienta, jeśli nie zrozumie 

niniejszej Umowy, a Klient zgadza się, że dokonując jakiejkolwiek transakcji oświadcza, 

że przeczytał i rozumie niniejszą Umowę obowiązującą w momencie dokonywania 

transakcji; oraz  

(x) Klient zgadza się i będzie zawsze przestrzegał wszystkich obowiązujących praw, statutów 

i przepisów, a także Klient niniejszym oświadcza, że wykonanie i dostarczenie przez 

Klienta niniejszej Umowy oraz wszystkich innych transakcji rozważanych na jej mocy, a 
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także wykonanie wszystkich zobowiązań Klienta rozważanych w ramach niniejszej 

Umowy oraz każdej innej transakcji rozważanej na jej mocy, nie naruszy żadnego statutu, 

zasady, przepisu, rozporządzenia, statutu, regulaminu lub polityki mającej zastosowanie 

do Klienta. Klient nie może wykorzystywać tego konta w AvaTrade do jakichkolwiek 

nielegalnych działań.  

(xi) Klient zgodził się, że w przypadku gdy przekazaliśmy Klientowi dokument zawierający 

kluczowe informacje w odniesieniu do jakiejkolwiek Transakcji zgodnie z wymogami 

rozporządzenia w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, 

dotyczących detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach i produktów 

inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniach (1286/2014), Klient wyraża zgodę na 

przekazanie przez nas takiego dokumentu zawierającego kluczowe informacje na naszej 

stronie internetowej (Klient może zażądać papierowej kopii dowolnego dokumentu 

zawierającego kluczowe informacje na naszej stronie internetowej) oraz że zapoznał się 

z odpowiednim dokumentem zawierającym kluczowe informacje; 

25. KONTA ISLAMSKIE 

25.1 W przypadku, gdy Klient, ze względu na przestrzeganie islamskich wierzeń religijnych, nie może 

otrzymywać lub wypłacać odsetek, Klient może zdecydować się na wyznaczenie, w sposób 

przewidziany przez AvaTrade, swojego konta handlowego jako Konta Islamskiego, które nie jest 

obciążone lub uprawnione do odsetek overnight i/lub rollovers.  

25.2 W przypadku, gdy Klient wyznaczy swoje konto jako konto islamskie, Klient nie może utrzymywać 

transakcji na takim koncie otwartym dłużej niż 5 dni i nie może w inny sposób nadużywać tej 

korzyści. 

25.3 AvaTrade zastrzega sobie prawo do anulowania wyżej wymienionej korzyści w dowolnym 

momencie i podjęcia wszelkich działań niezbędnych według własnego uznania AvaTrade w 

związku z nadużyciem tej korzyści.  

25.4 Takie działania mogą obejmować, bez ograniczeń, wyznaczenie Konta Islamskiego jako zwykłego 

konta i wsteczne dokonywanie wymaganych korekt (np. potrącanie z konta kwot równych 

kwotom wypłacanym przez AvaTrade jako odsetki), anulowanie transakcji i korektę sald konta.  

26. UJAWNIANIE INFORMACJI FINANSOWYCH 

26.1 Klient oświadcza i gwarantuje, że informacje finansowe ujawnione nam w jego wniosku są 

dokładnym odzwierciedleniem aktualnej sytuacji finansowej Klienta.  

26.2 Klient oświadcza i gwarantuje, że bardzo dokładnie rozważył, jaką część aktywów Klienta uważa 

za kapitał podwyższonego ryzyka.  
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26.3 Klient uznaje, że kapitał ryzyka to kwota pieniędzy, którą Klient jest skłonny zaryzykować, a jej 

utrata w żaden sposób nie zmieniłaby stylu życia Klienta.  

26.4 Klient zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania nas, jeśli sytuacja finansowa Klienta 

zmieni się w taki sposób, że obniży wartość netto, płynne aktywa i/lub kapitał ryzyka Klienta.  

27. BRAK ODRĘBNYCH UMÓW 

27.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że Klient nie ma odrębnej umowy z AvaTrade ani żadnym z jej 

pracowników lub agentów dotyczącej obrotu na rachunku Klienta w AvaTrade, w tym żadnej 

umowy gwarantującej zyski lub ograniczającej straty na rachunku Klienta.  

27.2 Klient rozumie, że Klient musi autoryzować każdą transakcję przed jej wykonaniem, chyba że 

Klient przekazał swobodę decyzji innej stronie poprzez podpisanie ograniczonego upoważnienia 

handlowego AvaTrade lub w inny sposób uzgodniony na piśmie z AvaTrade, a wszelkie sporne 

transakcje muszą być zgłaszane do wiadomości Dyrektora ds Zgodności AvaTrade pod adresem 

compliance@avatrade.com zgodnie z wymogami powiadomienia zawartymi w niniejszej Umowie 

Klienta.  

27.3 Klient zobowiązuje się zwolnić AvaTrade oraz jej podmioty zależne, stowarzyszone i agentów z 

odpowiedzialności za wszelkie szkody lub zobowiązania wynikające z braku niezwłocznego 

powiadomienia przez Klienta pracownika AvaTrade ds. zgodności z przepisami o którymkolwiek 

ze zdarzeń, o których mowa w niniejszym dokumencie.  

27.4 Wszelkie zawiadomienia wymagane w niniejszym punkcie przesyłane są do AvaTrade na adres jej 
siedziby. 

28. UJAWNIENIE INFORMACJI O AFILIANTACH/PARTNERACH  

28.1 AVA Group może współpracować z partnerami reklamowymi/osobami 

wprowadzającymi/partnerami marketingowymi ("partnerzy"), którzy są całkowicie odrębni i 

niezależni od siebie nawzajem oraz od AVA Group. Żadna umowa pomiędzy AVA Group a 

Podmiotem Powiązanym nie ustanawia spółki joint venture lub partnerstwa, a Podmiot 

Powiązany nie jest agentem ani pracownikiem AVA Group.  

28.1.1  AVA Group nie kontroluje i nie może zatwierdzić ani ręczyć za dokładność lub 

kompletność jakichkolwiek informacji lub porad, które Klient mógł otrzymać lub może 

otrzymać w przyszłości od Podmiotów Powiązanych AVA Group lub od innych osób 

niezatrudnionych przez AVA Group lub działających w jej imieniu, dotyczących ryzyka 

związanego z handlem na rynku Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych lub ryzyka 

związanego z takim handlem. 
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28.1.2 Ponieważ Podmiot Stowarzyszony nie jest pracownikiem ani przedstawicielem AVA 

Group, AVA Group nie popiera ani nie ręczy za usługi świadczone przez Podmiot 

Stowarzyszony. Klient jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niezbędnego badania 

due diligence w stosunku do Afilianta przed skorzystaniem z jego usług. 

28.1.3 Klient rozumie, że aby móc handlować z AvaTrade, musi otworzyć konto bezpośrednio w 

AvaTrade. AvaTrade udostępnia wszystkim Klientom odpowiednie informacje dotyczące 

ujawniania ryzyka przy otwieraniu rachunków. Klienci powinni uważnie zapoznać się z 

tymi informacjami i nie powinni polegać na jakichkolwiek informacjach przeciwnych 

pochodzących z innych źródeł.  

28.1.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że żadne oświadczenia i/lub gwarancje nie zostały 

złożone przez AvaTrade, jej pracowników lub agentów lub jakąkolwiek osobę związaną z 

AvaTrade w odniesieniu do przyszłych zysków lub strat na rachunku Klienta.  

28.1.5 Klient rozumie, że transakcje na rynku Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych są 

bardzo ryzykowne i że wiele osób traci pieniądze w wyniku takich transakcji oraz że 

wszystkie transakcje na rynku Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych, w tym 

transakcje dokonywane zgodnie z systemem, kursem, programem, badaniami lub 

zaleceniami Afilianta lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej wiążą się ze znacznym 

ryzykiem straty. Ponadto, Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, zgadza się i 

rozumie, że korzystanie z systemu handlowego, kursu, programu, badań lub zaleceń 

Afilianta lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej niekoniecznie przyniesie zyski, pozwoli 

uniknąć strat lub ograniczyć straty. 

28.1.6 Ponieważ czynnik ryzyka jest wysoki w handlu na rynku Forex, CFD, Opcji i Zakładów 

Spreadowych, w przypadku, gdy Klient nie posiada dodatkowego kapitału, na którego 

utratę może sobie pozwolić, Klient powinien się dobrze zastanowić przed dokonaniem 

transakcji. 

28.1.7 Klient rozumie i przyjmuje do wiadomości, że AVA Group może wynagradzać Podmiot 

Stowarzyszony za skierowanie Klienta do AVA Group i że takie wynagrodzenie może być 

naliczane od transakcji lub na innej podstawie. Ponadto, Klient ma prawo być 

poinformowany o dokładnym charakterze takiego wynagrodzenia.  

28.1.8 AvaTrade w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Klienta 

wynikające z wykorzystania przez Klienta jakichkolwiek informacji lub porad udzielonych 

przez osoby trzecie, w tym przez Podmiot Powiązany. 

29. AGENCI HANDLOWI 
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29.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli zdecyduje się przyznać uprawnienia handlowe lub 

kontrolę nad kontem Klienta stronie trzeciej ("Agent Handlowy"), czy to na zasadzie uznaniowej 

czy niedyskrecjonalnej, Klient robi to na własne ryzyko.  

29.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że AvaTrade, jej podmioty zależne, stowarzyszone lub agenci nie 

będą w żaden sposób odpowiedzialni za weryfikację wyboru przez Klienta takiego Agenta 

Handlowego, ani za działania przez niego podejmowane, ani za wydawanie jakichkolwiek zaleceń 

w tym zakresie.  

29.3 Klient przyjmuje do wiadomości i rozumie: 

(i) AvaTrade nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących 

jakiegokolwiek Agenta Handlowego,  

(ii) AvaTrade, jej filie, podmioty stowarzyszone lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za 

jakiekolwiek straty Klienta spowodowane działaniami Agenta Handlowego, oraz  

(iii) AvaTrade nie popiera ani nie aprobuje metod działania Agenta Handlowego.  

29.4 Jeśli Klient zdecyduje się przyznać uprawnienia handlowe lub kontrolę nad kontem Klienta 

Agentowi Handlowemu, Klient zgadza się na zawarcie umowy pełnomocnictwa ("POA") z Agentem 

Handlowym, aby to umożliwić oraz dostarczyć POA do AvaTrade.  

29.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że po otrzymaniu Pełnomocnictwa, AvaTrade jest upoważniona 

do wykonywania instrukcji Agenta Handlowego w każdym zakresie, aż do momentu pisemnego 

powiadomienia AvaTrade przez Klienta, że Pełnomocnictwo zostało odwołane lub wygasło.  

Klient upoważnia AvaTrade do obciążania Konta Klienta zgodnie z warunkami uzgodnionymi 

pomiędzy Klientem a Agentem Handlowym, które są określone w POA. 

29.6 Klient przyjmuje do wiadomości, że Agent Handlowy i wielu zewnętrznych dostawców systemów 

handlowych, kursów, programów, badań lub rekomendacji może nie być regulowanych przez 

agencje rządowe. Klient jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niezbędnego badania due 

diligence Agenta Handlowego przed skorzystaniem z jego usług oraz za upewnienie się co do jego 

kompetencji i/lub przydatności dla Klienta. 

29.7 Klient przyjmuje do wiadomości, że on lub Agent Handlowy może zdecydować się na korzystanie 

z automatycznego systemu transakcyjnego. Klient przyjmuje do wiadomości, że AvaTrade nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za taki system. Klient jest świadomy wolumenu obrotu i 

wynikających z niego prowizji, które mogą być generowane przez takie systemy oraz wpływu, jaki 

może to mieć na wyniki Konta Klient akceptuje ryzyko związane z korzystaniem z komputerów i 

systemów zasilania danymi, które może obejmować, ale nie ogranicza się do awarii sprzętu, 

oprogramowania lub linii komunikacyjnych lub systemów i/lub niedokładnych zewnętrznych 

źródeł danych dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, a ponadto Klient zgadza się chronić 

AvaTrade przed wszelkimi stratami na Koncie związanymi z tym ryzykiem. Klient przyjmuje do 
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wiadomości, że ani AvaTrade, ani żaden z jej członków zarządu, dyrektorów, sprzedawców, 

pracowników, agentów, osób powiązanych lub personelu AvaTrade nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za taką awarię lub usterkę. 

29.8 Klient rozumie, że korzystając z usług Agenta Handlowego lub zautomatyzowanego systemu 

handlowego, Klient może ponieść marżę, powyżej i poza zwykłym spreadem ogólnie 

zapewnianym przez AvaTrade. Szczegóły dotyczące takiej marży będą wyświetlane w spreadach 

na koncie handlowym klienta przy użyciu automatycznego systemu i/lub zawarte w umowie 

pomiędzy Agentem Handlowym a Klientem. 

29.9 Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie decyzje lub działania podjęte przez Agenta 

Handlowego w imieniu Klienta będą uważane za podjęte przez Klienta, a wszelkie straty lub zyski 

wygenerowane przez działania Agenta Handlowego będą na rachunek Klienta. 

29.10 Klient zgadza się zabezpieczyć i chronić Avę przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami, szkodami, 

kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio 

z zarządzania kontem przez Agenta Handlowego, w tym, bez ograniczeń, wszelkich działań, 

instrukcji lub zaniechań ze strony Agenta Handlowego.  

29.11 Klient przyjmuje do wiadomości, że czynnik ryzyka w handlu walutami obcymi, towarami, 

kontraktami futures, Forex, CFD, opcjami i zakładami spreadowymi jest znacząco wysoki i dlatego 

Klient przyjmuje do wiadomości, że powinien starannie rozważyć handel za pośrednictwem 

AvaTrade, czy to za pośrednictwem Agenta Handlowego, czy w inny sposób, jeśli nie posiada 

kapitału, na którego utratę może sobie pozwolić. 

30. UJAWNIANIE INFORMACJI O KLIENTACH 

30.1 AvaTrade nie będzie udostępniać ani sprzedawać informacji dotyczących klientów i/lub 

potencjalnych klientów, z wyjątkiem swoich pracowników, agentów, partnerów i 

współpracowników, jeśli jest to wymagane w zwykłym toku działalności, w tym, ale nie tylko, 

relacji bankowych lub kredytowych AvaTrade, lub innym osobom ujawnionym w Polityce 

Prywatności AvaTrade. Oświadczenie o prywatności.  

30.2 AvaTrade może również ujawnić federalnym lub stanowym agencjom regulacyjnym oraz organom 

ścigania informacje dotyczące Klienta i jego transakcji w odpowiedzi na prośbę o takie informacje 

lub w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu.  

30.3 AvaTrade będzie udostępniać lub sprzedawać informacje statystyczne bez ujawniania tożsamości 

Klienta.  

30.4 AvaTrade podlega obowiązkom sprawozdawczym zgodnie z art. 9 Rozporządzenia w sprawie 

infrastruktury rynku europejskiego ("EMIR") i jest zobowiązana do ujawniania informacji o danych 

transakcyjnych, w tym danych portfela, wartości transakcji, wniesionego zabezpieczenia oraz 

tożsamości stron wszystkich transakcji. Ujawnienia dokonuje się repozytorium transakcji, 
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Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ("ESMA") lub upoważnionemu 

zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu. 

30.5 Klient zgadza się dostarczyć nam wszystkie informacje, które możemy w uzasadniony sposób 

zażądać w celu spełnienia naszych zobowiązań wynikających z Obowiązujących Przepisów i że 

wyraża zgodę na dostarczenie przez nas osobom trzecim takich informacji o Kliencie i jego relacji 

z nami na mocy niniejszej Umowy (w tym, ale nie tylko, do Transakcji lub pieniędzy na koncie), jak 

uważamy, działając w uzasadniony sposób, odpowiednie lub wymagane do przestrzegania 

obowiązującego rozporządzenia lub Warunków niniejszej Umowy. 

30.6 Repozytorium transakcji lub ESMA mogą przekazywać takie informacje krajowym organom 

nadzorczym w państwach, w których przepisy o ochronie danych osobowych nie zapewniają takiej 

samej ochrony jak w Irlandii.  

30.7 Jeśli Użytkownik jest osobą prawną, wyraża zgodę na to, abyśmy w pewnych okolicznościach 

uzyskali w jego imieniu identyfikator podmiotu prawnego (LEI). Klient zgadza się, że możemy to 

zrobić, jeśli uznamy, że jest to konieczne, aby umożliwić Klientowi zawieranie z nami Transakcji 

oraz że możemy przekazać Klientowi wszelkie opłaty, jakie poniesiemy w celu uzyskania 

identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) w imieniu Klienta oraz nałożyć opłatę administracyjną w 

celu pokrycia naszych kosztów w tym zakresie. Prosimy o kontakt z jednym z naszych pracowników 

w celu uzyskania tych informacji lub odwiedzić naszą stronę internetową 

30.8 AvaTrade może gromadzić, przechowywać i przetwarzać informacje uzyskane od Klienta lub w 

inny sposób w związku z Umową Klienta oraz Transakcjami w celu zachowania zgodności z The 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) lub innymi Obowiązującymi Przepisami, Regułami 

i/lub Regulacjami, w tym ujawniania informacji między sobą oraz organom rządowym. Klient 

przyjmuje do wiadomości, że może to obejmować przekazywanie informacji do jurysdykcji, które 

nie mają ścisłej ochrony danych, przepisów dotyczących prywatności danych lub przepisów 

dotyczących tajemnicy bankowej, w EOG lub poza nim.  

30.9  Wspólny standard sprawozdawczości (CRS) przewiduje coroczną automatyczną wymianę 

informacji o rachunkach finansowych między uczestniczącymi jurysdykcjami. Takie instytucje 

finansowe, do których należy AvaTrade, muszą przedłożyć odpowiednie informacje swoim 

lokalnym władzom podatkowym, które następnie przekażą je odpowiednim zagranicznym 

władzom podatkowym. 

30.10 Dla powyższych celów, podobnie jak w przypadku FATCA, AvaTrade może gromadzić, 

przechowywać i przetwarzać informacje uzyskane od Klienta lub w inny sposób w związku z 

Umową Klienta oraz Transakcjami w celu zachowania zgodności z CRS lub innymi Obowiązującymi 

Przepisami, Zasadami i/lub Regulacjami, w tym ujawniania informacji między sobą oraz organom 

rządowym. Klient przyjmuje do wiadomości, że może to obejmować przekazywanie informacji do 

jurysdykcji, które nie mają ścisłej ochrony danych, przepisów dotyczących prywatności danych lub 

przepisów dotyczących tajemnicy bankowej, w EOG lub poza nim.  
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31. ZAKOŃCZENIE 

31.1 Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania i może zostać rozwiązana przez Klienta 

w dowolnym czasie za trzydniowym uprzednim pisemnym powiadomieniem (może być to e-mail), 

gdy Klient nie posiada żadnych pozycji na rynku Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spreadowych oraz 

żadnych zobowiązań posiadanych lub należnych AvaTrade, po faktycznym otrzymaniu przez 

AvaTrade w siedzibie głównej pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu lub w dowolnym czasie 

przez AvaTrade po przekazaniu Klientowi pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu; z 

zastrzeżeniem, że takie wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na wcześniej zawarte transakcje 

i nie zwolni żadnej ze stron z jakichkolwiek zobowiązań określonych w niniejszej umowie, ani też 

nie zwolni Klienta z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z salda deficytowego.  

31.2 Sekcje 14, 17, 19, 24, 31, 43 obowiązują po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek 

powodu. 

32. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I POUFNOŚĆ 

32.1 Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnica handlowa i inne prawa własności 

intelektualnej oraz prawa własności do strony internetowej AvaTrade w całości, jej zawartości i 

wszelkich powiązanych materiałów ("Ava IP") pozostają przez cały czas wyłączną własnością Ava 

Group i jej licencjodawców, a w przypadku materiałów osób trzecich dostępnych na stronie 

internetowej AvaTrade - takich osób trzecich, a Klienci nie mają żadnych praw ani udziałów w Ava 

Group IP, z wyjątkiem prawa dostępu i korzystania z Ava Group IP w sposób określony w 

niniejszym dokumencie.  

32.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że Ava Group IP jest poufne i zostało opracowane dzięki 

wydatkowaniu znacznych umiejętności, czasu, wysiłku i pieniędzy. 

32.3 Klient będzie chronił poufność Ava Group IP i nie zezwoli na dostęp do strony internetowej 

osobom trzecim.  

32.4 Klient nie będzie publikował, rozpowszechniał ani w inny sposób udostępniał osobom trzecim 

żadnych informacji pochodzących z lub związanych z IP Ava Group.  

32.5 Klient nie będzie kopiować, modyfikować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, ani 

tworzyć dzieł pochodnych Ava Group IP lub sposobu, w jaki działa.  

32.6 Jeśli Klient ma uwagi dotyczące usług AvaTrade lub pomysły na ich ulepszenie, zapraszamy do 

kontaktu z AvaTrade. W ten sposób Klient udziela AvaTrade wieczystej, nieodwołalnej, 

nieodpłatnej, zbywalnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na wykorzystanie i włączenie 

pomysłów lub komentarzy Klienta do usług AvaTrade, oraz na inne wykorzystanie pomysłów i 

komentarzy Klienta, w każdym przypadku bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek 

wynagrodzenia.  
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33. REJESTROWANIE 

33.1 Klient wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie rozmowy dotyczące rachunku/ów 

Klienta pomiędzy Klientem a personelem AvaTrade mogą być rejestrowane elektronicznie z 

użyciem lub bez użycia automatycznego urządzenia ostrzegającego o tonie dźwięku.  

33.2 Klient wyraża również zgodę na wykorzystanie przez AvaTrade, jej podmioty zależne, 

stowarzyszone i agentów takich nagrań i transkryptów, jakie uzna za stosowne w związku z 

jakimkolwiek sporem lub postępowaniem prawnym, które może się pojawić. 

34. OGRANICZENIA PRAWNE 

34.1 Nie ograniczając powyższego, Klient rozumie, że prawa dotyczące umów finansowych różnią się 

na całym świecie, a obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, że w pełni przestrzega on wszelkich 

praw, przepisów i dyrektyw właściwych dla kraju zamieszkania Klienta w odniesieniu do 

korzystania ze strony internetowej.  

34.2 Dla uniknięcia wątpliwości, możliwość dostępu do strony internetowej AvaTrade nie musi 

oznaczać, że usługi AvaTrade i/lub działania Klienta za jej pośrednictwem są zgodne z prawem, 

przepisami lub dyrektywami właściwymi dla kraju zamieszkania Klienta.  

34.3 Niniejsza witryna internetowa nie stanowi i nie może być wykorzystywana do celów oferty lub 

zachęty skierowanej do kogokolwiek w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zachęta 

nie jest dozwolona, lub do jakiejkolwiek osoby, wobec której składanie takiej oferty lub zachęty 

jest niezgodne z prawem.  

34.4 Dostęp do niniejszej strony internetowej oraz oferowanie umów finansowych za jej 

pośrednictwem może podlegać ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, w związku z czym 

użytkownicy korzystający z tej strony zobowiązani są do poinformowania się o takich 

ograniczeniach i do ich przestrzegania.  

35. DEKLARACJA 

35.1 Akceptując niniejszą Umowę, Klient oświadcza, że pieniądze zainwestowane na koncie Klienta w 

AvaTrade nie pochodzą z handlu narkotykami, uprowadzenia lub innej działalności przestępczej. 

36. POBIERANIE PODATKÓW 

36.1 Klient wie, rozumie i zgadza się, że generalnie AvaTrade nie pobiera podatku dla żadnych władz w 

jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób.  
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36.2 Nie ograniczając powyższego, wyłącznie obowiązkiem Klienta jest obliczenie i zapłacenie 

wszystkich podatków obowiązujących w kraju zamieszkania Klienta, lub w inny sposób 

wynikających z działalności handlowej Klienta w związku z korzystaniem z usług AvaTrade.  

36.3 Nie uchylając wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności Klienta za dokonywanie płatności 

podatkowych, Klient zgadza się, że AvaTrade może potrącić podatek, zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa, ale nie jest do tego zobowiązana, z wyników działalności z AvaTrade.  

36.4 Klient jest świadomy, że kwoty, które mogą być wypłacone przez Klienta z konta Klienta są 

"kwotami brutto", od których AvaTrade może odliczyć takie podatki, oraz że Klient nie będzie miał 

żadnych roszczeń wobec AvaTrade w związku z takimi odliczeniami.  

37. OPŁATY ZA NIEAKTYWNOŚĆ I OPŁATY ADMINISTRACYJNE 

37.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że konto handlowe Klienta może podlegać opłatom za brak 

aktywności, chyba że jest to zabronione przez prawo. Po 3 kolejnych miesiącach nieużywania 

("Okres Nieaktywności") i każdym następnym Okresie Nieaktywności, opłata za nieaktywność 

zostanie odjęta od wartości konta handlowego Klienta. Opłata ta jest przedstawiona poniżej i 

podlega rozliczeniu w odpowiedniej walucie klienta: 

Opłata za nieaktywność: 

 Konto USD: $50 

 Konto EUR: €50 

 Konto GBP: £50 

Obowiązujące opłaty mogą ulegać okresowym zmianom. 

37.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że konto handlowe Klienta może podlegać rocznej opłacie 

administracyjnej, chyba że jest to zabronione przez prawo. Po 12 kolejnych miesiącach 

nieużywania ("Roczny Okres Nieaktywności"), opłata administracyjna zostanie potrącona z 

wartości konta handlowego Klienta. Opłata ta jest przedstawiona poniżej i podlega rozliczeniu w 

odpowiedniej walucie klienta: Ma to na celu zrekompensowanie kosztów poniesionych w związku 

z udostępnieniem usługi, nawet jeśli nie jest ona wykorzystywana. 

Opłata administracyjna: 

 Konto USD: $100 

 Konto EUR: €100 

 Konto GBP: £100 

Obowiązujące opłaty mogą ulegać okresowym zmianom. 
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38. PROCEDURY DOTYCZĄCE RACHUNKÓW - IDENTYFIKACJA 

38.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że obowiązujące prawo wymaga od instytucji finansowych 

uzyskiwania, weryfikowania i rejestrowania informacji identyfikujących każdą osobę, która 

otwiera konto.  

38.2 Klient przyjmuje również do wiadomości, że AvaTrade dokłada starań, aby zapobiegać oszustwom 

i potwierdzać tożsamość Klienta.  

38.3 W związku z powyższym, Klient dostarczył AvaTrade, lub dostarczy AvaTrade niezwłocznie po 

otwarciu rachunku handlowego, określone informacje i dokumenty identyfikacyjne, o które 

poprosi AvaTrade, w tym kopię dowodu osobistego Klienta, kopię rachunku za media (np. 

rachunek telefoniczny, rachunek za podatek od nieruchomości) oraz kopie obu stron karty 

kredytowej Klienta (w przypadku, gdy depozyt został złożony za pomocą karty kredytowej).  

38.4 Klient potwierdza, że w procesie rejestracji podał prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne 

informacje, oraz że Klient nie podszył się pod żadną osobę lub podmiot, ani nie przedstawił 

fałszywie swoich powiązań z inną osobą, podmiotem lub stowarzyszeniem, nie użył fałszywych 

tytułów lub w inny sposób nie ukrył swojej tożsamości przed AvaTrade w jakimkolwiek celu.  

39. PROCEDURY WYPŁATY I WPŁATY 

39.1 Klient ponadto przyjmuje do wiadomości i akceptuje procedury AvaTrade w odniesieniu do wypłat 

i wpłat na konta, jak określono poniżej:  

(i) Polecenia wypłaty: Dostarczenie dokumentacji, która może być wymagana od czasu do 

czasu przez przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, firmy obsługujące 

karty kredytowe oraz AvaTrade, jest warunkiem wstępnym przed wykonaniem zlecenia 

wypłaty.  

(ii) Klient przyjmuje do wiadomości, że wypłaty mogą trwać dłużej niż oczekiwano z wielu 

powodów, z których niektóre są pod kontrolą AvaTrade, a niektóre nie.  

(iii) Wpłaty kartą kredytową mogą być, zgodnie z regulaminem firmy wydającej kartę 

kredytową, zwrócone na tę samą kartę kredytową w momencie dokonania wypłaty. 

Wypłata na konto bankowe, gdzie początkowe wpłaty zostały dokonane za pomocą kart 

kredytowych, zostanie zrealizowana z powrotem na kartę kredytową lub na konto 

bankowe według uznania AvaTrade. Wypłaty na konto bankowe mogą trwać dłużej, ze 

względu na dodatkowe procedury bezpieczeństwa. 

(iv) Różnica w depozytach kartą kredytową: Przy wyborze waluty bazowej konta innej niż 

USD, karta kredytowa Klienta może zostać obciążona kwotą, która ze względu na kursy 

walut i opłaty firm obsługujących karty kredytowe, może nieznacznie różnić się od 
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początkowej kwoty, która została wpłacona przez Klienta w walucie bazowej konta. 

Klient niniejszym akceptuje, że takie zmiany mogą wystąpić i niniejszym potwierdza, że 

Klient nie będzie próbował się temu sprzeciwić lub obciążyć z powrotem.  

(v) Podczas dokonywania wpłaty za pomocą Przelewu Bankowego, zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, Klient jest zobowiązany do korzystania z 

konta bankowego, które znajduje się w kraju zamieszkania Klienta i jest prowadzone na 

jego nazwisko. Wszelkie wypłaty środków, z rachunku AvaTrade Klienta na rachunek 

bankowy, mogą być zwrócone tylko na ten sam rachunek bankowy, z którego środki te 

zostały pierwotnie otrzymane.  

(vi) Alternatywne metody płatności (sprzedawcy płatności internetowych, usługi przelewów 

pieniężnych itp.): wpłacając środki przy użyciu instrumentu innego niż karty kredytowe 

i/lub banki, wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że jesteś związany przepisami i zasadami 

takiej usługi, w tym, ale nie wyłącznie, opłatami i innymi ograniczeniami. AvaTrade, 

według własnego uznania, może realizować wypłaty do innego obiektu niż obiekt użyty 

do pierwotnego depozytu, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych 

pieniędzy. 

40. ZESTAWIENIA 

40.1 Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie wyciągów z konta i potwierdzeń transakcji 

online. 

40.2 AvaTrade zapewni Klientowi zabezpieczony hasłem dostęp do raportów online.  

40.3 Klient będzie mógł generować dzienne, miesięczne i roczne wyciągi z konta, zawierające 

szczegółowe informacje na temat aktywności transakcyjnej, zysków i strat, otwartych pozycji, sald 

depozytów zabezpieczających, uznań i obciążeń konta, itp.  

40.4 Kopie wydruków miesięcznych wyciągów z konta klienta są dostępne wyłącznie na żądanie i mogą 

podlegać dodatkowej opłacie.  

40.5 Wyciągi są uważane za otrzymane w momencie udostępnienia ich klientowi przez AVATRADE, 

niezależnie od tego, czy klient faktycznie uzyskał dostęp do wyciągu.  

40.6 Klient jest odpowiedzialny za powiadamianie AVATRADE o każdej zmianie swojego adresu e-mail.  

40.7 Niniejsza zgoda jest ważna do momentu jej odwołania przez klienta w formie pisemnej i 

otrzymania jej przez AVATRADE zgodnie z punktem 16 niniejszej umowy z klientem. 

41. ZGODA NA PODPIS ELEKTRONICZNY 
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41.1 Poprzez elektroniczne podpisanie umowy rachunku AvaTrade i powiązanych dokumentów, Klient 

potwierdza otrzymanie listu do rachunku klienta, umowy klienta i innych dokumentów zawartych 

w ramach pakietu elektronicznego rachunku AvaTrade oraz wyraża zgodę na związanie się ich 

warunkami.  

41.2 Ponadto, poprzez podpisanie umowy rachunku AvaTrade i powiązanych dokumentów, Klient 

wyraża zgodę na prowadzenie przez AvaTrade i otrzymywanie przez Klienta elektronicznych 

zapisów transakcji i rachunków Klienta.  

42. ZGODA NA REALIZACJĘ ZLECEŃ POZA RYNKIEM 

REGULOWANYM LUB MTF 

42.1 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykonywanie przez AvaTrade zleceń 

poza rynkiem regulowanym lub MTF.  

43. ZRZECZENIE SIĘ PRAW I ZMIANY 

43.1 Klient rozumie, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że AvaTrade może w każdej chwili zmienić 

lub uzupełnić niniejszą Umowę.  

43.2 AvaTrade powiadomi Klienta o każdej takiej poprawce lub zmianie poprzez umieszczenie 

poprawki lub zmiany na stronie internetowej AvaTrade lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail 

do Klienta na co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie.  

43.3 Klient wyraża zgodę na przestrzeganie warunków takiej poprawki lub zmiany w tym dniu.  

43.4 W przypadku sprzeciwu Klienta wobec takiej zmiany lub poprawki, Klient zgadza się zlikwidować 

otwarte pozycje Klienta i poinstruować AvaTrade co do rozdysponowania wszystkich aktywów na 

koncie Klienta w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od momentu umieszczenia informacji o 

poprawce lub zmianie na stronie internetowej AvaTrade lub powiadomienia Klienta w inny 

sposób.  

43.5 Żadne zrzeczenie się lub zmiana niniejszej Umowy nie może wynikać z jakiegokolwiek trybu 

postępowania pomiędzy stronami lub z zaniechania przez AvaTrade lub zaniechania przez 

agentów AvaTrade dochodzenia swoich praw wynikających z niniejszej Umowy przy jakiejkolwiek 

okazji lub serii okazji. 

43.6  Żadne ustne porozumienia ani instrukcje stanowiące inaczej nie będą uznawane ani 

egzekwowane. 
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44. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA 

44.1 Niniejsza Umowa wraz z wszelkimi odniesieniami do polityki i procedur AvaTrade zawartymi w 

niniejszej Umowie, a także wraz z Oświadczeniem o Ujawnieniu Ryzyka, Polityką Polityką Realizacji 

Zleceń, Warunkami Handlowymi i Opłatami, Polityką Konfliktu Interesów, Dokumentem z 

Kluczowymi Informacjami o Aktywach Klienta, Dokumentem z Kluczowymi Informacjami  oraz 

Oświadczeniem o Prywatności stanowi całość umowy pomiędzy AvaTrade a Klientem, zastępując 

wszelkie wcześniejsze umowy pisemne i ustne.  

45. CESJA 

45.1 Klient nie może scedować lub przenieść jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody AvaTrade. Wszelkie próby 

cesji lub przeniesienia praw z naruszeniem powyższego będą nieważne. AvaTrade może dowolnie 

scedować niniejszą Umowę.  

46. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA 

46.1 Niniejsza Umowa, prawa i obowiązki stron niniejszej Umowy oraz wszelkie działania lub 

postępowania sądowe lub administracyjne wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej 

Umowy lub w związku z transakcjami w niej przewidzianymi są regulowane, interpretowane i 

egzekwowane pod każdym względem zgodnie z prawem Irlandii, a AvaTrade i klient niniejszym 

nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.  

47. POWIĄZANIE UMOWĄ 

47.1 Niniejsza Umowa ma charakter ciągły i obejmuje, indywidualnie i zbiorowo, wszystkie rachunki 

Klienta w dowolnym czasie otwarte lub ponownie otwarte w AvaTrade, niezależnie od zmian lub 

zmian w dowolnym czasie w personelu AvaTrade lub jego następców, cesjonariuszy, podmiotów 

zależnych, stowarzyszonych lub agentów.  

47.2 Niniejsza Umowa, w tym wszelkie upoważnienia, przynoszą korzyści AvaTrade oraz jej podmiotom 

zależnym, stowarzyszonym, agentom, następcom i cesjonariuszom, czy to w drodze fuzji, 

konsolidacji lub w inny sposób, oraz są wiążące dla Klienta i/lub majątku, wykonawcy, 

powierników, administratorów, przedstawicieli prawnych, następców i cesjonariuszy Klienta.  

47.3 Klient niniejszym ratyfikuje wszystkie transakcje z AvaTrade dokonane przed datą niniejszej 

Umowy i zgadza się, że prawa i obowiązki Klienta w odniesieniu do nich będą regulowane 

warunkami niniejszej Umowy.  

KLIENT POTWIERDZA, ŻE OTRZYMAŁ, PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ POWYŻSZĄ UMOWĘ Z KLIENTEM I 
NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH JEJ WARUNKÓW.  


