OGÓLNE ZASADY I WARUNKI
Obowiązujące od 26.11.2015 do odwołania
TEN DOKUMENT JEST TŁUMACZENIEM DOKUMENTU "TERMS & CONDITIONS" ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA
STRONIE
HTTP://WWW.AVATRADE.COM/COMMON/TERMS-CONDITIONS.
W
PRZYPADKU
JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI LUB SPRZECZNOŚCI JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI TEGO TŁUMACZENIA Z
WERSJĄ ORYGINALNĄ NALEŻY PRZYJĄĆ ZAPISY Z WERSJI ORYGNIALNEJ ZA WŁAŚCIWE.

UMOWA HANDLOWA
Niniejszy kontrakt jest umową prawną pomiędzy AVA Trade EU Limited, zwaną dalej („AvaTrade”, „nas”,
lub „my”) , jej następcami i stroną/stronami („Klient”, „Inwestor” lub „Ty”) realizujących ten dokument.
Ten dokument, łącznie z Oświadczeniem dotyczącym Ujawnienia Ryzyka, Warunkami Handlu i Opłatami,
Klient aktywów Kluczowe informacje dokumentów, oraz Oświadczeniem o Prywatności prezentuje
warunki na jakich AvaTrade będzie robić interesy z Klientem. Ten dokument przedstawia indywidualne
prawa i zobowiązania obu stron w połączeniu z tą usługą. Obie partie przyjmują i zobowiązują się do
przestrzegania tych warunków poprzez zaakceptowanie warunków zawartych tutaj oraz z uzupełnieniem
podania złożonego przez Klienta.
W związku z otwarciem konta na AvaTrade, aby spekulować, i/lub nabywać, i/lub sprzedawać zakłady na
Forex, Kontraktach Różnicy Kursowej (dalej zwanych “CFD”), Opcjach i zakładach Spread, na towarach,
surowcach, walutach i indeksach oraz otrzymanych innych podobnych usługach i towarach, o których
AvaTrade może, w swoim wyłącznym prawie, co pewien czas zdecydować, aby złożyć ofertę w
przyszłości, Klient jest świadomy, że zostały zalecone i rozumie poniższe czynniki dotyczące
inwestowania na rynku pozagiełdowym w obrocie papierami wartościowymi („OTC”) i/lub grze na
giełdzie opartej na różnicy cen akcji, dodatkowo do tych zawartych w Oświadczeniu dotyczącym
Ujawnienia Ryzyka, które zostało zapewnione Klientowi. Handel na Kontraktach Różnicy Kursowej
(“CFD”) odbywa się na rynku pozagiełdowym.
Z myślą o zgodzie AvaTrade na zapewnianie usług Klientowi w związku z kupnem na Forex, CFD, Opcjach
i zakładach Spread, towarów, walut, surowców i indeksów, oraz otrzymaniu innych podobnych usług i
produktów, o których AvaTrade może, w swoim wyłącznym prawie, co pewien czas zdecydować o
złożeniu oferty w przyszłości i które mogą zostać zakupione albo sprzedane przez lub poprzez AvaTrade
na konto/a Klientów, Klient zgadza się, że poniższe prawa i zobowiązania regulują wzajemne stosunki
pomiędzy AvaTrade i Klientem.

WAŻNE UWAGI
Handel na rynku pozagiełdowym w obrocie papierami wartościowymi (dalej zwany “OTC”) oznacza, że
handel nie odbywa się na giełdzie kontrolowanej. Nie ma gwarancji co do wartości salda kontrahenta
Twojej pozycji na Forex, kontraktach CFD, Opcjach i zakładach Spread. Mogą także wystąpić pewne
sytuacje, w których płynność finansowa może zmniejszyć się, powodując zawieszenie handlu na Forex,
kontraktach CFD, Opcjach i zakładach Spread towarami, walutami, surowcami i indeksami i w
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konsekwencji uniemożliwiając upłynnienie niekorzystnej pozycji, co może skutkować poważnymi
stratami finansowymi.
AvaTrade nie dostarcza porad inwestycyjnych. Rekomendacje, sygnały i informacje rynkowe dostarczane
przez i/lub rozprowadzone przez AvaTrade są z natury przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców i
bazują jedynie na ocenie personelu AvaTrade lub innych dostawców informacji. Owe rekomendacje
rynkowe mogą być lub mogą nie być jednolite z pozycjami rynkowymi lub zamiarami AvaTrade, jej
oddziałów i/lub pracowników. Rekomendacje i informacje rynkowe dostarczane przez AvaTrade bazują
na informacjach uznanych za wiarygodne, jednak AvaTrade nie może gwarantować i nie gwarantuje
dokładności lub kompletności tychże oraz stanowić, że stosowanie się do tych rekomendacji wykluczy
ryzyka związane z handlem na Forex, kontraktach CFD, Opcjach i zakładach Spread. Jakiekolwiek
rekomendacje rynkowe od lub informacje dostarczane przez AvaTrade nie stanowią oferty kupna lub
sprzedaży, lub nakłaniania na kupno lub sprzedaż jakiejkolwiek transakcji OTC. Klient rozumie oraz
zgadza się na bycie w stanie oraz bycie odpowiedzialnym za ocenę zalet i ryzyka jakiejkolwiek transakcji
zawartej z AvaTrade.
Klient rozumie, że AvaTrade nie daje pozwolenia przedstawicielom Klienta zarówno na naruszenie
dyskrecji, jak i zarządzanie kontem OTC. Jeżeli konto Klienta jest używane bez jego zgody, Klient musi
niezwłocznie poinformować AvaTrade.
Zasady cenowe (marżowe) AvaTrade i/lub polityka tych banków/izb rozrachunkowych, przez które mogą
zostać wykonywane inwestycje mogą wymagać dostarczenia dodatkowych funduszy, aby odpowiednio
zabezpieczyć konto Klienta, zatem Klient jest zobowiązany do natychmiastowego wypełnienia tych
wymagań. Zaniedbanie spełnienia tych wymagań może spowodować likwidację którejkolwiek otwartej
pozycji ze stratą tym spowodowaną. AvaTrade zastrzega sobie prawo odrzucenia lub przyjęcia każdego
wniosku.
Klient rozumie, że musi dokładnie zweryfikować raport odnoszące się do manewrów inwestycyjnych
zaksięgowanych w sieci przez AvaTrade. Wszystkie zawiadomienia o egzekucji i oświadczenia o kontach
zostaną uznane za ostateczne, jeżeli Klient nie wniesie sprzeciwu w przeciągu dwóch dni roboczych po
zawiadomieniu. Obiekcje mogą zostać wniesione wstępnie drogą mailową lub telefoniczną, lecz muszą
zostać następnie potwierdzone pisemnie.
Klient rozumie, że AvaTrade może wprowadzić reguły i postanowienia dotyczące kont klientów,
włączając, lecz bez ograniczenia do, minimalną wielkość konta, czas inwestowania, prowizje i opłaty,
wysokoci dźwigni na określonych instrumentach, podwyżki, reguły odnoszące się do narzędzi stop loss i
limitów, rolloverów, margin call lub jakiejkolwiek innej umowy finansowej oraz, że takie reguły i prowizję
mogą zostać sporadycznie zmieniane.
Klient przeczytał i rozumie swoje zobowiązania i prawa zawarte w tej Umowie Handlowej oraz zapoznał
się i zaakceptował, że owa umowa, Oświadczenie o ujawnieniu Ryzyka, Warunki i opłaty handlowe,
Klient aktywów Kluczowe informacje dokumentów, oraz Oświadczenie o Prywatności określają warunki
wzajemnych stosunków Klienta z AvaTrade. Klient przyznaje, że jest w pełni odpowiedzialny za
podejmowanie wszystkich decyzji o transakcjach wpływających na konto Klienta. Klient rozpatrzył
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powyższe czynniki, z uwzględnieniem swojej obecnej i spodziewanej sytuacji finansowej. Klient jest
gotowy oraz zdolny uznać znaczne ryzyko finansowe handlu OTC.
IT IS THE CUSTOMER’S RESPONSIBILITY TO FIND OUT ALL NECESSARY INFORMATION ABOUT TRADING
IN FOREX, CFDs, OPTIONS AND SREAD BETTING AND AVATRADE TERMS AND CONDITIONS AND MAKE
SURE THAT ALL RISKS AND ARRANGEMENTS ARE DISCUSSED AND CLEARLY UNDERSTOOD PRIOR TO
ANY TRADING ACTIVITY.

1.

WARUNKI I TYTUŁY

1.1

Tam, gdzie sytuacja na to pozwala lub tego wymaga, nazwa "AvaTrade" będzie oznaczała AVA
Trade EU Limited, jej oddziały i asystentów oraz jej następców i cesjonariuszy; “

1.2

"Central Bank" będzie oznaczać "Central Bank of Ireland" lub każdego upoważnionego następcy.

1.3

"Klient" będzie oznaczać stronę (lub strony), która zgodziła się na bycie zobowiązaną warunkami
tej Umowy;

1.4

"Umowa" będzie zawierać tę umowę oraz wszystkie inne umowy i upoważnienia AvaTrade
realizowane przez Klienta w związku z prowadzeniem rachunku Klienta.

1.5

"MiFID" będzie oznaczać dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych europejskiego
obszaru gospodarczego (2004/39/EC).

1.6

"Regulacje MiFID" będą oznaczać Regulacje Wspólnoty Europejskiej (Rynki Instrumentów
Finansowych), 2007, z poprawkami.
Tytuły akapitów w tej Umowie są wstawione jedynie dla wygody odwołania i nie ma na celu
ograniczać stosowność lub wpływać na znaczenie któregokolwiek postanowienia tejże.

2.
2.1

INFORMACJE O AVATRADE
AVA Trade EU Limited, prowadzące działalność gospodarczą jako "AvaFx" lub jako "AvaTrade", jest
członkiem
Na Ava Group składa się
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Ava Trade Ltd.



Ava Trade EU Limited.



Ava Capital Markets Australia Pty Ltd



Ava Trade Japan K.K
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2.2

AvaTrade jest spółką podlegającą prawom irlandzkim i jest regulowana w Republice Irlandzkiej
poprzez Bank Centralny jako firma inwestycyjna podlegająca Regulacjom MiFID. Regulacje MiFID
transponują MiFID w prawo irlandzkie. Bank Centralny, organ regulujący usługi finansowe Irlandii,
jest odpowiedzialny za regulację dostawców usług finansowych z Republiki Irlandzkiej. AvaTrade
jest uprawniona przez Bank Centralny pod Regulacjami MiFID do dostarczania usług
inwestycyjnych wymienionych w poniższym akapicie:
2.2.1

Usługi Inwestycyjne: Wykonywanie transakcji na swoim koncie, a w zasadzie
inwestowanie na kapitale własnościowy, które kończą się zamknięciem transakcji na
jednym lub więcej instrumentach finansowych.

2.2.2

Usługi Dodatkowe: Usługi dewizowe w przypadku gdy są one związane ze
świadczeniem usług inwestycyjnych; i Badania inwestycyjne i analiza finansowa, lub
inne formy ogólnych rekomendacji odnoszących się do transakcji na instrumentach
finansowych.

2.2.3

Instrumenty Finansowe: Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe i inne
pochodne kontrakty związane z poniższymi:
(i) Papierami wartościowymi, walutami, stopami procentowymi lub dochodami z
odsetek, indeksami giełdowymi lub środkami finansowymi, które mogą zostać
upłynnione fizycznie lub w gotówce;
(ii) Towarami, które muszą zostać rozliczone w gotówce lub może być rozliczany w
środkach pieniężnych z opcją jednej ze stron (w przeciwnym przypadku, mogą
powodować niedotrzymanie innego rodzaju zdarzenie unieważnienia
kontraktu);
(iii) Towarami, które mogą być rozliczane fizycznie, pod warunkiem, że są one
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na MTF;
(iv) Towarami, nie do celów handlowych, jeżeli towary te można materialnie
rozliczać oraz mają właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
uwzględniając między innymi, czy są one rozliczane przez uznane izby
rozrachunkowe lub podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom
różnicowym;
(v) Kontrakty finansowe opierające się na różnicach cen.

Zawsze możesz się z nami skontaktować pod numerem +353-1-436 5206. Siedziba naszej spółki:
AvaTrade Financial Centre, Five Lamps Place, Amiens Street, Dublin 1, Ireland. Możesz również
odwiedzić naszą stronę pod adresem www.avatrade.com. Adres Banku Centralnego to P.O Box
559, Dame Street, Dublin 2.
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3.

KATEGORYZACJA

3.1

Zgodnie z polityką naszej firmy traktujemy naszych klientów jako klientów detalicznych w związku
z zapewnianymi przez nas usługami MiFID. Z tego powodu wszyscy klienci, którym zapewniamy
usługi związane z Forex, kontraktami CFD, Opcjami i zakładami Spread otrzymują najwyższy
dostępny poziom zabezpieczeń.

3.2

Możemy rozpatrywać prośby klientów o bycie traktowanymi jako "profesjonalni klienci", ale tylko
w wyjątkowych wypadkach i tylko gdy klient spełnia kryteria profesjonalnego "klienta"
ustanowione przez MiFID.

4.

KOMUNIKACJA

4.1

Najważniejszą metodą komunikacji między AvaTrade i Klientem jest metoda elektroniczna
poprzez stronę AvaTrade i internetowe platformy handlowe.

4.2

Informacje dotyczące złożonych i zrealizowanych zamówień są przedstawione osobiście Klientowi
poprzez indywidualne konto klienta.

4.3

Pomimo to, pewne informacje (takie jak ogólne rekomendacje rynkowe) będą w większości
umieszczane na naszej stronie i niniejszym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie taką drogą
informacji nieskierowanych bezpośrednio do niego.

4.4

Klient może także składać zamówienia telefonicznie na naszej sali operacji finansowych. W trakcie
naszych transakcji z Klientem, Klient może składać zamówienia poprzez naszą internetową
platformę handlową w językach, które są zamieszczone na naszej stronie, która co pewien czas
jest aktualizowana z nowymi językami.

4.5

Zamówienia telefoniczne poprzez salę operacji finansowych mogą zostać złożone w każdym
języku zamieszczonym na naszej stronie.

4.6

Wszystkie wiadomości od nas będziesz otrzymywał w języku, w którym zarejestrowałeś się na
naszej stronie.

5.

UPOWAŻNIENIE DO HANDLU

5.1

AvaTrade jest upoważniona do zawierania z Klientem kontraktów na Forex, CFD, Opcjach i
zakładach Spread na rynku pozagiełdowym w obrocie papierami wartościowymi na podstawie
ustnych lub pisemnych instrukcji, na podstawie warunków tej Umowy i wszystkich załączonych do
niej aneksów.

5.2

Po uzupełnieniu przez Klienta formularza aplikacyjnego, AvaTrade wygeneruje hasło
zabezpieczające, które Klient będzie używał z wybraną przez siebie nazwą użytkownika.
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5.3

Systemy zabezpieczeń AvaTrade są zaprojektowane, aby zagwarantować najbezpieczniejszą
transmisję danych przesyłanych do lub od Klienta. Klient jest zobowiązany do utrzymania haseł w
tajemnicy i tylko na nim leży odpowiedzialność za to, aby żadna osoba trzecia nie otrzymała
dostępu do hasła lub możliwości inwestycyjnych w AvaTrade.

5.4

Klient wyraża zgodę na wyłączną odpowiedzialność za wszelkie instrukcje otrzymane w formie
elektronicznej, które utożsamia się z hasłem i numer rachunku Klienta i dla każdej elektronicznej,
ustnej i pisemnej dyspozycji AvaTrade od osób AvaTrade według własnego osądu, uważa się je za
wyraźnie upoważnione przez Klienta.

5.5

Jeżeli konto Klienta jest określone jako konto łączone, AvaTrade jest upoważniona do działania,
bez żadnych dalszych zapytań, według instrukcji któregokolwiek z posiadaczy odnośnie
inwestowania na koncie i dyspozycji którychkolwiek lub wszystkich funduszy na koncie.

5.6

AvaTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje podjęcia lub ominięcia
jakichkolwiek działań na podstawie instrukcji udzielonych przez którekolwiek osoby posiadające
widoczne upoważnienie do ich przekazywania.

5.7

AvaTrade jest upoważniona do tego, aby wymagać wspólnego działania na koncie wszystkich jego
posiadaczy.

5.8

AvaTrade ma kontrolę nad bezpieczeństwem konta zarówno indywidualnego, jak i łączonego.

5.9

W przypadku śmierci jednego lub więcej posiadaczy konta łączonego, AvaTrade musi zostać
pisemnie poinformowana oraz otrzymać akt zgonu. Wszystkie koszty z tytułu daty powiadomienia
zostaną pobrane z konta.

5.10 Do czasu gdy prawomocne pisemne powiadomienie zostanie dostarczone AvaTrade, każdy
posiadacz konta łączonego jest uprawniony do równego udziału na owym koncie.

6.

ADEKWATNOŚĆ INWESTOWANIA

6.1

Pomimo, że AvaTrade wydaje ogólne rekomendacje rynkowe, nie powinny one być uznawane za
osobiste rekomendacje lub rady, aby inwestować z AvaTrade. Z tego powodu nie jesteśmy
zobowiązani do oceny adekwatności inwestowania Klienta na Forex, kontraktach CFD, Opcjach i
zakładach Spread z AvaTrade.

6.2

Wszystkie zakłady założone przez Klienta stanowią niezależną decyzję Klienta, aby inwestować z
Avatrade.

6.3

Jednakże, gdy klient zdecyduje się na inwestowanie z AvaTrade, jesteśmy zobligowani do oceny
jego wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu na Forex, kontraktach CFD, Opcjach i zakładach
Spread w celu ustalenia adekwatności inwestowania ze względu na instrumenty finansowe
zapewnione przez AvaTrade. Ta informacja jest uwzględniona na formularzu aplikacyjnym.
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6.4

Jeżeli na podstawie otrzymanych od Ciebie informacji stwierdzimy, że inwestowanie na
oferowanych przez nas kontraktach może dla Ciebie nie odpowiadać, powiadomimy Cię o tym.
Jakiekolwiek ostrzeżenia tego typu nie mogą zostać uznane jako porady inwestycyjne i nie
powinno się opierać na nich swoich decyzji.

6.5

Naszym obowiązkiem jest ocena Twojej wiedzy i doświadczenia, a nie odpowiedniości danego
instrumentu w Twoich okolicznościach.

6.6

W niektórych wypadkach, jeżeli uznamy, że nie leży to w Twoim interesie, nie będziemy
zobowiązani do przystąpienia do realizacji Twojej transakcji.

6.7

Wszystkie inwestycje są wykonywane za zasadach Warunków Handlu wyszczególnionych na
stronie AvaTrade.

7.

REGUŁY RZĄDOWYCH INSTYTUCJI KONTRAHENCKICH I
SYSTEMÓW MIĘDZYBANKOWYCH

7.1

Wszystkie transakcje według tej Umowy będą wykonywane zgodnie ze zwyczajami,
postanowieniami i interpretacjami instytucji kontrahenckich lub innych rynków międzybankowych
(i jego ewentualnych centrów rozliczeniowych) oraz ze wszystkimi odpowiednimi prawami i
regulacjami.

7.2

Jeśli jakakolwiek ustawa będzie dalej obowiązująca lub przepis, lub rozporządzenie będzie dalej
przyjęte przez jakąkolwiek instytucję rządową, lub na rynku kontraktów lub organizacji
rozliczeniowych, które będą wiązać się z AvaTrade i nie naruszą w jakikolwiek sposób lub będą
niezgodne z którymkolwiek z postanowień niniejszej Umowy, dotknięte postanowienia niniejszej
Umowy uznaje się za zmienione lub zastąpione, w przypadku, poprzez zastosowanie przepisów
takich Statutów, zasady lub rozporządzenia i wszystkie inne postanowienia niniejszej Umowy i
przepisy tak zmodyfikowane będą pod każdym względem nadal w mocy prawa.

7.3

Klient przyjmuje do świadomości, że wszystkie transakcje zgodne z tą Umową podlegają wyżej
wspomnianym wymaganiom regulacyjnym, wskutek czego nie otrzyma żadnych niezależnych
prawnych lub kontraktowych przywilejów w nawiązaniu do tych wymagań.

8.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MARŻY I DEPOZYTÓW

8.1

Klient zapewni i utrzyma na AvaTrade marżę w takiej kwocie i formie, w jakiej AvaTrade będzie
tego wymagała.

8.2

Wymagania dotyczące marży mogą być większe lub mniejsze od tych wymaganych przez banki lub
brokerów, z którymi wykonywane są inwestycje.

8.3

AvaTrade może zmienić wymagania dotyczące marży w dowolnym momencie.
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8.4

Klient zgadza się na dokonanie wpłaty dodatkowej marży, gdy ta będzie wymagana przez
AvaTrade, poprzez natychmiastowy przelew elektroniczny lub za pomocą innej formy płatności
dopuszczalnej przez AvaTrade oraz bezzwłocznie spełni wszystkie wymagania marży w taki sposób
transmisji, jaki zostanie wyznaczony przez AvaTrade.

8.5

AvaTrade w każdej chwili może przystąpić do likwidacji konta Klienta i każde zaniedbanie
AvaTrade, aby egzekwować swoje prawa zapisane poniżej nie będzie oznaczało zrzeczenia się
możliwości do egzekwowania tych praw w przyszłości.

8.6

AvaTrade zachowuje sobie prawo do ograniczenia kwoty i/lub całkowitej ilości otwartych pozycji,
które Klient może uzyskać lub utrzymać na AvaTrade i do powiększenia wymagań dotyczących
marży przed zyskami albo innymi wiadomościami lub wydarzeniami z uprzedzeniem lub bez niego,
albo przed takimi wydarzeniami, działając wstecz lub w jakimkolwiek innym czasie, o którym sama
zdecyduje

8.7

Zamówienia muszą zostać złożone pozwalając na zapewnienie wystarczającego czasu, aby obliczyć
i spełnić wymagania dotyczące marży.

8.8

Zyski pochodzące z transakcji zostaną dołączone do konta Klienta jako dodatkowa marża tylko
jeżeli transakcja jest otwarta, a podczas zamykania transakcji zostaną dołączone jako możliwy
dodatek do wypłaty bilansu.

8.9

Straty pochodzące z transakcji zostaną potrącone z konta Klienta.

9.

BONUSY

9.1

AvaTrade może zdecydować o przyznaniu zasiłku dla Klienta poprzez zdeponowanie bonusowych
sum na koncie inwestycyjnym Klienta, opierając się na zasadach i warunkach określonych przez
AvaTrade. Owe bonusy mogą zostać wypłacone przez Klienta, jeżeli Klient zastosuje się do
odpowiednich wymagań inwestycyjnych zamieszczonych na stronie AvaTrade.

9.2

Jeżeli AvaTrade podejrzewa lub ma jakikolwiek powód, aby przypuszczać, że Klient dopuścił się
nieuczciwych czynności, aby rościć sobie prawo do bonusu lub jakiegoklwiek innego wsparcia,
AvaTrade rezerwuje sobie prawo do:
(i)

Anulowania lub odrzucenia możliwości przyznania jakiegokolwiek bonusu,

(ii) Zniesienia dostępu Klienta do usług oferowanych przez AvaTrade i/lub zerwać umowę o
świadczenie usług zawartą pomiędzy AvaTrade a Klientem,
(iii) Zablokować Konto/Konta Klienta i zorganizować transfer każdego niewykorzystanego
bilansu do Klienta.
9.3
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Jeżeli AvaTrade podejrzewa lub ma jakikolwiek powód, aby przypuszczać, że Klient naruszył zasady
i warunki oferty bonusu poprzez wewnętrzny hedging pozycji (używając innych kont
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inwestycyjnych na AvaTrade) lub zewnętrzny (używając innych kont inwestycyjnych posiadanych u
innych brokerów), AvaTrade rezerwuje sobie prawo do anulowania bonusów i wszystkich innych
inwestycji lub korzyści związanych z kontem/kontami Klienta.
9.4

Promocje w postaci bonusów mogą być niedozwolone w niektórych jurysdykcjach.

9.5

AvaTrade rezerwuje sobie prawo do anulowania lub odrzucenia promocji w postaci bonusów.

10. OPCJE
10.1 Opcje są kontraktami, które zapewniają nabywcy prawo, ale nie zobowiązanie, aby kupować (w
przypadku Opcji Kupna) lub sprzedawać (w przypadku Opcji Sprzedaży) określony kontrakt FX/CFD
w określonej cenie ("Strike") o określonym czasie i dacie ("Expiration"), od lub dla sprzedawcy
opcji. Są one powszechnie znane jako europejskie opcje vanilla.
10.2 Wpływy z zakupu lub sprzedaży opcji ("koszt" lub "Premium"), zostaną natychmiastowo obciążone
lub uznane na bilansie rachunku Klienta. Podczas Wygaśnięcia, otwarte Opcje zostaną
automatycznie zamknięte w rzeczywistej wartości, w wypadku Opcji Call, gdy kwota określonej
zamykanej transakcji FX/CFD przekroczy cenę wykonania i w przypadku opcji Put, gdy suma, której
Strike przekroczy cenę zamknięcia FX/CFD. Na długie pozycje Call i krótkie Put, cena zamknięcia
będzie przewyższała cenę bazową Bid FX/CFD w momencie wygaśnięcia i dla krótkich poleceń Call
oraz długich pozycji Put, cena zamknięcia będzię aktualną ceną Ask w ukrytym FX/CFD jak zostało
określone przez AvaTrade według własnego uznania. Opcje, które będą spieniężone zostaną
uznane jako nieważne.
10.3 Klient przyjmuje do świadomości, uznaje i akceptuje to, że wycenia zmienne spready na Opcjach.
Klient jest w szczególności świadomy, że na zmienne spready na opcjach wpływają aktualne
warunki rynkowe, które są poza kontrolą AvaTrade. AvaTrade nie gwarantuje żadnych
maksymalnych lub minimalnych notowanych spreadów na opcjach. Może zdarzyć się, że
notowania Opcji będą niedostępne na niektórych instrumentach bazowych na FX/CFD.
10.4 Dajemy Ci możliwość wykonywania rozmaitych transakcji, włączając te na opcjach opartych na
różnych indeksach, które będziemy tworzyć co pewien czas (na przykład, wskaźniki indeksów,
opcje i wskaźniki dla opcji) oraz możliwość otrzymywania informacji finansowych i rozmaitych
innych usług, o czym postanowimy w swojej gestii. Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji
zalecamy zapoznanie się z wyjaśnieniami dotyczącymi określonych typów transakcji, które mogą
zostać znalezione na stronie. Reguły inwestycji są ustanowione wyłącznie przez AVA.
10.5 Obecną cenę odpowiadającą określonej akcji lub indeksowi oraz możliwość złożenia pozycji kupna
lub sprzedaży odnośnie takiej akcji udostępniamy poprzez zamieszczenie na www.avafx.com /
www.avatrade.com.

11. FUNDUSZE KLIENTA
9
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11.1 Przechowywanie funduszy Klienta podlega 'Wymaganiom Dotyczącym Funduszy Klienta'
ustanowionym przez Bank Centralny.
11.2 AvaTrade nie płaci odsetek z funduszy zdeponowanych przez Klienta.
11.3 Wszystkie kapitały, papiery wartościowe, waluty oraz inne mienie Klienta, które są
przechowywane przez AvaTrade (zarówno na kontach indywidualnych, łączonych lub jako
gwaranty kont jakichkolwiek innych osób,) lub które mogą w danym czasie znajdować się w
posiadaniu lub pod kontrolą AvaTrade lub zawarte w jej księgach z jakiegokolwiek powodu,
włączając przechowywanie przez AvaTrade jako zabezpieczenie podległe prawu zastawu i prawu
do wyrównania odpowiedzialności Klienta dla AvaTrade bez względu na to, czy AvaTrade
poczyniła postępy w połączeniu z danymi kapitałami, papierami wartościowymi, walutami oraz
innym mieniem i bez względu na ilość kont Klienta na AvaTrade.
11.4 W każdym momencie bez uprzedzenia AvaTrade może przesyłać fundusze lub inne mienie Klienta
między jego kontami w swojej gestii.
11.5 Niniejszym Klient uprawnia AvaTrade do zabezpieczenia, ponownego zabezpieczenia, zastawienia
hipoteką, inwestowania lub pożyczania jakichkolwiek papierów wartościowych lub innego mienia
Klienta przechowywanych przez AvaTrade jako kapitał zabezpieczający.
11.6 AvaTrade nie będzie zobligowana do dostarczenia Klientowi równowartości jego mienia, które
zostało dostarczone lub nabyte przez AvaTrade na którekolwiek konto Klienta.
11.7 To upoważnienie będzie dotyczyło wszystkich kont Klienta na AvaTrade i pozostanie ważne do
momentu, kiedy wszystkie konta będą w pełni opłacone przez klienta lub kiedy AvaTrade wyśle ze
swojego gabinetu zawiadomienie o jego unieważnieniu.
11.8 Każde zaniedbanie AvaTrade, aby egzekwować swoje prawa zapisane poniżej nie będzie oznaczało
zrzeczenia się możliwości do egzekwowania tych praw w przyszłości.
11.9 AvaTrade nieodwołalnie otrzymuje od Klienta pełnomocnictwo i jest upoważniona do wypełniania
i dostarczania jakichkolwiek dokumentów, wysyłania wszelkich powiadomień i podejmowania
jakichkolwiek działań w jego imieniu, włączając w to egzekucję, dostawę i składanie oświadczeń
finansowych, które AvaTrade będzie uważać za niezbędne lub pożądane, aby strzec interesów
AvaTrade z uwzględnieniem wszelkich zabezpieczeń finansowych.
11.10 W wypadku, gdy zabezpieczenia finansowe dopuszczalne przez AvaTrade są niewystarczające do
tego, aby pokryć zadłużenie Klienta lub inne zobowiązania wobec Ava, włączając zobowiązania do
zapewnienia kapitału zabezpieczającego, Klient powinien natychmiastowo zapłacić pełną kwotę
deficytu.
11.11 Fundusze Klienta przechowywane w i poza Irlandią:
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11.11.1 Wszystkie fundusze Klienta przechowywane na AvaTrade zostaną zdeponowane na jego
konto poprzez jedną z instytucji kredytowych wyznaczonych w Unii Europejskiej
11.11.2 Nasze wyznaczone instytucje kredytowe potwierdziły pisemnie, że będą desygnować
konta w taki sposób, żeby rozróżniać konta klientow od wszelkich kont zawierających
fundusze należące do firmy.
11.11.3 Instytucje kredytowe zatwierdzone przez AvaTrade potwierdziły pisemnie także, że
będą zapewniać codzienne wysiągi odnośnie funduszy klientów.
11.11.4 Należy być świadomym, że system prawny i regulacyjny instytucji kredytowych poza
Irlandią, w których Klienci umieszczają swoje fundusze różni się od praw
obowiązujących w Irlandii.
11.11.5 W rezultacie, w przypadku nieuregulowania płatności przez te instytucje kredytowe,
fundusze klienta mogą być traktowane inaczej, niż jakby były w Irlandii.
11.11.6 Akceptując te zasady i warunki, Klient zgadza się na przechowywanie swoich funduszy
w instytucjach kredytowych poza Irlandią.
11.12 Wspólne fundusze:
11.12.1 Kapitał zdeponowany w instytucjach kredytowych wynaczonych przez nas znajduje się
w łączonym koncie klienta.
11.12.2 Łączone konto klienta jest kontem zawierającym fundusze wielu klientów, zatem
fundusze klienta nie są realnie odizolowane od funduszy innych klientów.
11.12.3 W przypadku nieuregulowania płatności przez jedną z wyznaczonych przez nas
instytucji, takie wyznaczenie może zapobiec lub opóźnić możliwość kontrolowania przez
nas Twoich funduszy.
11.12.4 AvaTrade wykonuje codzienne konsolidacje między łączonymi funduszami klienta i
naszymi wewnętrznymi rejestrami.
11.12.5 Akceptując te zasady i warunki, Klient pozwala na przechowywanie swoich funduszy na
łączonych kontach, wliczając wyznaczone przez nas instytucje kredytowe poza Irlandią.
11.13 Nieuisczanie należności Instytucji Kredytowych i Monitoring:
11.13.1 W przypadku nieuisczenia należności przez jedną z wyznaczonych przez nas instytucji
kredytowych, Ava nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty klientów z tego
powodu.
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11.13.2 Jakkolwiek, przeprowadzamy odpowiednie i ustawiczne oceny ryzyka wyznaczonych
przez nas instytucji kredytowych, aby zagwarantować, że są bezpiecznymi
powiernikami.
11.13.3 Dostarczamy szczegóły wyznaczonych przez nas instytucji kredytowych na żądanie
klientów detalicznych, włączając nazwy tych instytucji i szczegóły konta klienta.
11.13.4 Gdy klient nie życzy sobie, aby AvaTrade deponowała fundusze w określonej instytucji
kredytowej, zwrócimy te fundusze Klientowi tak szybko, jak to możliwe.
11.14 Odszkodowanie:
11.14.1 AvaTrade jest członkiem Investor Compensation Scheme ustanowionego pod prawem
irlandzkim.
11.14.2 W wypadku gdyby AvaTrade nie była wstanie zwrócić funduszy należnych klientom,
odpowiedni "uprawnieni inwestorzy" będą upoważnieni do otrzymania części
należnych funduszy, jeżeli strata zostanie uznana pod Investor Compensation Scheme.
11.14.3 Na cele tego programu, klienci detaliczni będą uprawnionymi inwestorami i będą
upoważnieni do odszkodowania.
11.14.4 Kwota, do której klient detaliczny będzie upoważniony, jest mniejszą częścią 90%
należnych funduszy lub €20,000.
11.14.5 Jakkolwiek, należy być świadomym, że w wypadku, gdy złożysz wniosek o bycie
traktowanym jako profesjonalny klient, po jego zaakceptowaniu przez AvaTrade, nie
będziesz już "uprawnionym inwestorem" na cele tego programu i nie będziesz
upoważniony do odszkodowania w wypadku nieuiszczenia płatności przez AvaTrade.
11.15 Zgodnie z sekcją 11.5 Klienci inwestujący na platformie AVA Direct wyrażają zgodę na przekazanie
pełnego prawa własności środków do AvaTrade w celu zabezpieczenia lub w inny sposób pokrycia
wymaganego marginesu. Wymagany margines nie będzie traktowany jako środki należące do
Klienta. AvaTrade złoży wymagany margines jako zabezpieczenie płynności środków dostawcy (ów) . Fundusze te nie zostaną zarejestrowane w imieniu klienta. Środki wpłacone przez Klienta w
nadmiarze wymaganego marginesu będą traktowane, jako środki pieniężne klientów, zgodnie z
wymogami aktywów klientów.

12. KONFLIKT INTERESÓW
12.1 AvaTrade jest zobowiązana do utrzymywania skutecznego organizacyjnego i administracyjnego
nadzoru, aby podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zidentyfikować, sprostać ujawnić i rejestrować
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konflikty interesów. W tym celu, AvaTrade ustanowiła i wprowadziła politykę Konfliktów
Interesów.
12.2 Gdyby wprowadzone przez AvaTrade ustalenia, aby sprostać konfliktom interesów, będą
niewystarczające, aby zagwarantować z należytą pewnością uniemożliwienie ryzyka szkód dla
interesów klientów, AvaTrade w wyraźny sposób ujawni klientom ogólną naturę i źródła
konfliktów interesów przed podjęciem handlu w ich imieniu.
12.3 Podsumowanie Polityki Konfliktów Interesów AvaTrade zostanie dostarczone Kklientom na ich
wniosek.

13. SKARGI
13.1 W wypadku gdybyś był nieusatysfakcjonowany usługami dostarczanymi przez AvaTrade, zajmiemy
się Twoją skargą wewnętrznie i postaramy się niezwłocznie zapewnić zadowalające rozwiązanie.
13.2 Procedura składania skargi na AvaTrade wynika z wymagań wyznaczonych w Irish Consumer
Protection Code.
13.3 Procedury składania skarg obowiązują w odniesieniu do wszystkich usług dostarczanych przez
AvaTrade wobec wszystkich inwestorów z Unii Europejskiej.
13.4 Wszystkie skargi powinny zostać skierowane na adres complaints@avatrade.com lub AvaTrade
Financial Centre, Five Lamps Place, Amiens Street, Dublin 1, Ireland.
13.5 Jeżeli po dokonaniu przeglądu skargi klienta, wciąż jesteś nieusatysfakcjonowany, możesz
przekierować sprawę do niezależnego rzecznika praw obywatelskich w kwestii usług finansowych
w Irlandii. Więcej informacji na temat rzecznika praw obywatelskich w kwestii usług finansowych i
usług, które dostarcza uzyskasz na jego stronie: www.financialombudsman.ie. Możesz również
skontaktować się z jego biurem pod numerem 1890 88 20 90 lub napisać na adres: Financial
Services Ombudsman, 3rd floor, Lincoln Place, Dublin 2.

14. LIKWIDACJA KONTA I OPŁATY UJEMNEGO BILANSU
14.1 W wypadku (a) śmierci lub sądowej deklaracji niekompetencji Klienta; (b) złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości lub wniosku o powołanie syndyka lub ogłoszenia niewypłacalności lub
podobnych działań prowadzonych przez lub przeciwko Klientowi; (c) złożenia załącznika do
wszelkich kont Klienta na AvaTrade, (d) niewystarczającego kapitału zabezpieczającego, lub gdy
AvaTrade uzna, że jakiekolwiek dodatkowe zabezpieczenie ochraniające jedno lub więcej kont
Klienta jest nieodpowiednie, bez względu na obecne notowania rynkowe; (e) zaniedbania Klienta
w dostarczeniu nam wszelkich wymaganych informacji zgodnie z tą Umową lub którymkolwiek
obowiązującym prawem; lub (f) jakiegokolwiek nadużycia działań handlowych, manpiulacji i/lub
oszustwa wykonanego przez Klienta lub jakiejkolwiek innej osoby upoważnionej do korzystania z
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jego konta; lub (g) jakichkolwiek innych okoliczności lub wydarzeń, które uznamy za odpowiednie
do ich ochrony, i w gestii AvaTrade, może to wywołać jedno lub więcej następujących działań:
(i)

Spłacenie wszelkich długów Klienta wobec nas, bezpośrednio lub poprzez poręczenie, z
funduszy Klienta lub własności pod opieką lub kontrolą AvaTrade;Satisfy any obligation
Customer may have to us, either directly or by way of guaranty of suretyship, out of
any of Customer’s funds or property in AvaTrade’s custody or control;

(ii) Sprzedaż lub kupno jakichkolwiek lub wszystkich kontraktów walutowych, kapitałów
przechowywanych dla Klienta;
(iii) Anulowanie którychkolwiek lub wszystkich zaległych zleceń lub kontraktów, lub
jakichkolwiek innych zobowiązań zaciągniętych w imieniu Klienta.
14.2 Wszelkie z powyższych działań mogą zostać przeprowadzone bez wymagania kapitału
zabezpieczającego lub dodatkowego kapitału zabezpieczającego, bez uprzedniego powiadomienia
o sprzedaży lub kupnie lub innego poinformowania Klienta, jego osobistych przedstawicieli,
spadkobierców, egzekutorów, zarządców, powierników, zapisobiorców lub cedentów i bez
względu na to, czy udziały własnościowe należą tylko do Klienta lub są współdzielone z innymi.
14.3 Uprzednie żądania lub powiadomienia o sprzedaży lub zakupie nie będą oznaczały zrzeczenia się
praw AvaTrade do sprzedaży lub kupna w jakimkolwiek czasie w przyszłości bez żądania lub
powiadomienia, jak wspomniano powyżej.
14.4 Podczas likwidacji długich lub krótkich pozycji Klienta, AvaTrade może, w swojej gestii,
zrównoważyć w tym samym rozliczeniu lub może rozpocząć nowe długie lub krótkie pozycje w
celu ustanowienia zabezpieczenia, które, w opinii AvaTrade może być wskazane, aby chronić lub
skrócić obecne pozycje na koncie Klienta.
14.5 Wszelkie sprzedaże lub kupna mogą zostać wykonane według opinii AvaTrade i w jej gestii z
jakimikolwiek międzybankowymi lub innymi rynkami dewizowymi, gdzie takie transakcje są potem
wykonywane zazwyczaj na aukcjach publicznych lub prywatnych, i AvaTrade może dokonać
zakupu całego lub którejkolwiek części tychże, bez żadnego prawa do zwrotu.
14.6 Dla ochrony Klienta, Kapitał lub Wartość Netto konta inwestycyjnego Klienta spadnie poniżej
Minimalnego Wymaganego Kapitału Zabezpieczającego, wszystkie otwarte transakcje Klienta
zostaną automatycznie zamknięte, bez względu na to, czy przynoszą zyski czy straty.
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14.6.1

Na platformach AvaTrader i MetaTrader, Minimalny Wymagany Kapitał Zabezpieczający
jest równy 10% Wymaganego Kapitału.

14.6.2

Na platformie AvaOptions, Minymalny Wymagany Kapitał Zabezpieczający jest równy
25% Wymaganego Kapitału.
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14.7 Jeżeli wartość konta inwestycyjnego Klienta jest mniejsza niż zero, Klient niezwłocznie
poinformuje AvaTrade i unieważni konto.
14.8 Ani AvaTrade, ani żadna z jej filii, oddziałów lub agentów, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne
straty lub szkody spowodowane zamknięciem pozycji w związku z powyższym.
14.9 Klient zawsze będzie odpowiedzialny za opłatę wszelkiego bilansu ujemnego Klienta na żądanie
AvaTrade i w każdym przypadku, Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie deficyty na
koncie/kontach Klienta w wypadku likwidacji tychże w całości lub w części przez AvaTrade lub
przez Klienta.
14.10 W wypadku, gdyby wykonane działania zgodne z tym upoważnieniem były niewystarczające, aby
spłacić wszystkie zobowiązania Klienta wobec AvaTrade, Klient niezwłocznie spłaci na żądanie
deficyt i wszelkie niespłacone zobowiązania, łącznie z odsetkami równymi trzem (3) punktom
procentowym powyżej później panujących stóp procentowych w głównym banku AvaTrade lub
maksymalną stopę procentową dozwoloną przez prawo, którekolwiek jest mniejsze oraz wszystkie
koszta windykacyjne, włączając koszty sądowe, koszty poniesione z tytułu podróży i tym podobne.
14.11 14.11 W wypadku, gdy AvaTrade poniesie wydatki inne niż za zainkasowanie deficytów, odnośnie
któregokolwiek z kont Klienta, Klient zgadza się na zapłatę tych wydatków.

15. OPŁATY I PROWIZJE
15.1 Opłaty wynikające z usług dostarczanych przez AvaTrade wymienione są na stronie Warunki
Handlowania i Opłaty.
15.2 Klient jest świadomy, że część dochodów AvaTrade pochodzi ze spreadów na każdej transakcji.
Spread jest różnicą między ceną kupna lub ceną sprzedaży a ceną notowaną na transakcji.
Standardowe spready dla wszysckich instrumentów są wymienione pod linkiem Warunki
Handlowania i Opłaty - http://www.avatrade.pl/trading-info/trading-conditions
15.3 AvaTrade może powiększyć lub obniżyć spready na którymkolwiek lub wszystkich instrumentach,
w swojej gestii, w każdym czasie bez powiadomienia z powodu różnych okoliczności łagodzących tendecji rynkowej, czasu wiadomości lub ogłoszeń, obrotu handlowego, zmienności rynkowej
i/lub dodatkowych wewnętrznych lub zewnętrznych czynników. To może odnosić się do klientów
indywidualnie lub do wszystkich klientów jednocześnie.
15.4 Gdy Klient wymaga określonej struktury wynagrodzeń, może zostać opłacona przez Klienta
prowizja, aby otworzyć i zamknąć pozycje na Forex, CFD, Opcjach i Zakładach Spread. Taka
prowizja będzie pobrana z konta Klienta w tym samym czasie, gdy AvaTrade otworzy lub zamknie
odpowiednie pozycje na Forex, CFD, Opcjach i Zakładach Spread.
15.5 Gdy zwiększymy lub wprowadzimy jakiekolwiek nowe opłaty, poinformujemy o tych zmianach na
naszej stronie co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie.
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15.6 Możemy również pobrać opłaty za nieprzewidziane prowizje bankowe takie, jak opłaty za
przelewy na depozyty/pobrania i opłaty za odrzucone czeki.
15.7 W określonych okolicznościach, dodatkowe opłaty mogą objąć takie rzeczy, jak koszty oświadczeń,
anulowania zlecenia, przelewów na koncie, zleceń telefonicznych lub prowizji nałożonych przez
jakąkolwiek agencję międzybankową, bank, kontrakt, rynek lub inne regulacyjne lub
samoregulacyjne organizacje wynikające ze świadczeń poniższych usług.
15.8 Klient może ponieść dodatkowe opłaty za zakup opcjonalnych usług dodanej wartości, które
oferujemy.
15.9
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ROLOWANIE, PROWIZJE CAŁONOCNE:
15.9.1

Codzenna opłata finansowania może odnosić się do każdej otwartej pozycji na Forex,
CFD, Opcji i Zakładach Spread podczas zamknięcia dnia handlowego AvaTrade, co się
tyczy Forex, CFD, Opcji i Zakładów Spread.

15.9.2

Jeżeli obowiązuje taka opłata finansowania, zapłacenie jej będzie wymagane od Klienta
bezpośrednio dla AvaTrade lub będzie zapłacone przez AvaTrade Klientowi, w
zależności od rodzaju pozycji Klienta na Forex, CFD, Opcjach i Spreadach i jej
charakteru.

15.9.3

Sposób obliczania opłaty finansowania różni się w zależności od rodzaju pozycji na
Forex, CFD, Opcjach i Zakładach Spread, do której się odnosi. Co więcej, kwota opłaty
finansowania różni się w związku z aktualnymi stopami procentowymi (takimi jak
LIBOR).

15.9.4

Opłata finansowania zostanie pobrana z konta Klienta jeden dzień handlowy po tym, do
którego się odnosi.

15.9.5

AvaTrade zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu obliczania opłaty finansowania,
stóp finansowania i/lub rodzajów pozycji na Forex, CFD, Opcjach i Zakładach Spread, do
których odnoszą się one odnoszą.

15.9.6

Dla określonych rodzajów pozycji na Forex, CFD, Opcjach i Zakładach Spread,
wymagana jest prowizja opłacana przez Klienta, aby je otworzyć i zamknąć. Taka
prowizja zostanie pobrana z konta Klienta w tym samym czasie, gdy AvaTrade otworzy
lub zamknie owe pozycje.

15.9.7

Inwestycje na CFD i Zakładach Spread są związane z ceną rynkową określonego kapitału
bazowego, włączając cenę rynkową kontraktów terminowych. Kilka dni przed datą
wygaśnięcia tego kapitału bazowego, zastąpi on inny kapitał i zgodnie z tym zmieni się
notowanie CFD lub Zakładów Spread.

15.9.8

Kontrakty CFD i Zakłady Spread nie posiadają daty wygaśnięcia.
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15.9.9

Inwestycje na CFD i Zakładach Spread są ciągłei kapitały bazowe, z którymi są one
związane, sporadycznie się zmieniają.

15.9.10 AvaTrade zastrzega sobie prawo do określenia kapitału bazowego, z którym związane
są kontrakty CFD i Zakłady Spread, datę jego wymiany i warunki wymiany.
15.9.11 Po wymianie kapitału, notowania kontraktów CFD i Zakładów Spread zostaną
poprawione i konto Klienta będzie obciążone zgodnie z różnicą w notowaniach
spowodowaną wymianą kapitału bazowego.
15.9.12 Różnica w notowaniach pomiędzy kapitałem bazowym jest uzależniona od różnic w
stopach pomiędzy sprzedawaniem i kupowaniem takich kapitałów na rynku, a zatem
rewaloryzacja transakcji sprzedaży lub kupna będzie mieć inne wartości.
15.9.13 Klient poniesie koszta w związku z Kosztami Spread podczas zamknięcia Starego
kontraktu i Otwaria Nowego Kontraktu oraz opłaty Standardowych Odsetek
Całonocnych.
15.9.14 W większości przypadków, wszystkie obciążenia będą wyższe niż uznania.
15.9.15 Wszelkie otwarte transakcje Klienta na koniec dnia handlowego lub w trakcie
weekendu, zostaną automatycznie przerolowane na następny dzień pracujący, aby
uniknąć automatycznego zamknięcia i fizycznego rozliczenia transakcji.
15.9.16 Klient jest świadomy, że podczas rolowania takich transakcji na następny dzień
pracujący, całonocne odsetki odnoszące się do takich transakcji mogą być dodane lub
odjęte z konta Klienta.
15.9.17 Wysokość całonocnych odsetek będzie określana przez AvaTrade, w jej gestii.
15.9.18 Klient niniejszym upoważnia AvaTrade do dodania lub odjęcia odsetek na lub z konta
Klienta dla wszelkich otwartych transakcji, które narosły w związku z odpowiednią
stopą, każdego dnia w czasie inkasowania określonym na platformie inwestycyjnej dla
każdego instrumentu indywidualnie.
15.9.19 Pełne informacje związane z obowiązującymi opłatami mogą zostać znalezione w
Warunkach Handlowania i Opłatach.

16. KOMUNIKACJA, OŚWIADCZENIA I ZATWIERDZENIA
16.1 Sprawozdania, oświadczenia, powiadomienia, zatwierdzenia i wszelkie inne wiadomości pojawią
się na stronie online i mogą zostać przekazane na te adresy, które Klient może od czasu do czasu
wyznaczyć drogą pisemną lub elektroniczną dla AvaTrade.
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16.2 Klient jest odpowiedzialny za powiadomienie AvaTrade o jakiejkolwiek zmianie w jego adresie email.
16.3 Wiadomości zostaną uznane za odebrane, kiedy zostaną udostępnione Klientowi przez AvaTrade,
bez względu na to czy Klient rzeczywiście uzyskał dostęp do oświadczenia.
16.4 Klient będzie w stanie wygenerować dzienne, miesięczne i roczne wyciągi z konta, uwzględniające
szczegóły aktywności transakcji, oświadczenia o zyskach, stratach, otwartych pozycjach, bilansach
kapitałów zabezpieczających, obciążeniach i uznaniach na koncie.
16.5 Klient rozumie, że musi dokonać dokładnego przeglądu umieszczonych przez AvaTrade w
Internecie sprawozdań związanych z inwestowaniem Klienta.
16.6 Umieszczone w Internecie sprawozdania potwierdzeń zleceń i oświadczeń o kontach dla Klienta
będą uznane za poprawne i będą ostateczne i wiążące, jeżeli nie pojawi się sprzeciw w ciągu
dwóch dni roboczych od ich umieszczenia w Internecie.
16.7 Obiekcje mogą zostać początkowo wysłane drogą mailową lub telefoniczną, lecz następnie muszą
zostać potwierdzone pisemnie.
16.8 Jeżeli Klient zauważy błąd w związku z którymkolwiek sprawozdaniem lub oświadczeniem, taki jak
błędna wysokość uznania, Klient niezwłocznie poinformuje AvaTrade i odpowiada za zwrot takiej
kwoty i jeżeli AvaTrade zauważy takie zjawisko, AvaTrade jest wyraźnie upoważniona do naprawy
takiego błędu poprzez poprawienie takiego sprawozdania lub oświadczenia i traktowanie tego
jako Bilansu Deficytowego.
16.9 Klient oświadcza, że poprzez dostarczenie swoich danych rejestracyjnych dla AvaTrade, niniejszym
wyraża zgodę na przesyłanie przez AvaTrade, jej filie, oddziały i agentów oraz otrzymywanie przez
Klienta, drogą telefoniczną, faksową, SMSową lub mailową wiadomości z zawartością charakteru
handlowego odnoszących się do korzystania przez Klienta z platformy inwestycyjnej, włączają
informacje i oferty od AvaTrade i osób trzecich, które, według AvaTrade, Klient może uznać za
wartościowe lub interesujące, takie jak newslettery, materiały marketingowe lub promocyjne.
16.10 Klient zdaje sobie sprawę, że AvaTrade nie musi osobno uzyskać wcześniejszej zgody Klienta
(zarówno pisemnej lub ustnej) przed rozprzestrzenianiem takich wiadomości Klientowi. Jeżeli
Klient nie życzy sobie, żeby AvaTrade przesyłała mu takie wiadomości, powinien o tym pisemnie
poinformować AvaTrade.
16.11 Oświadczenia Klienta mogą być przez niego w każdej chwili wygenerowane na internetowej
platformie inwestycyjnej. Na tych oświadczeniach zarejestrowany będzie czas wykonania zlecenia
i bilans konta Klienta. Nasze wewnętrzne zapisy będą określały czas złożenia przez Klienta żądania
wykonania zlecenia.
16.12 AvaTrade będzie także dostarczać Klientowi roczne oświadczenia nakreślające szczegóły funduszy
przechowywanych przez firmę dla Klienta na koniec okresu pokrytego przez oświadczenie.
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Oświadczenia będą także przedstawiać wszystkie opłaty nałożone podczas okresu pokrytego przez
oświadczenie, jeżeli takie wystąpią.
16.13 Dostęp w czasie rzeczywistym do każdego konta klienta przedstawiającego transakcje, czas, w
którym zlecenia zostały złożone i bilans na koncie Klienta również będzie dostępny dla Klientów.

17. ZRZECZENIE
GWARANCJI
ODPOWIEDZIALNOŚCI

/

OGRANICZENIE

17.1 AvaTrade i/lub jakiekolwiek jej filie, oddziały lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za żadne
straty lub szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek zdarzenia,
działania lub pominięcia wykraczające poza kontrolę AvaTrade, włączając, lecz bez ograniczenia,
straty lub szkody wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z wszelkich opóźnień lub nieścisłości w
transmisji zleceń i/lub informacji spowodowanych przerwaniem lub awarią połączenia lub
urządzeń komunikacyjnych lub przerwą w dostawie prądu.
17.2 Ani AvaTrade, ani żadna z jej filii, oddziałów lub agentów nie gwarantuje, że platforma
inwestycyjna lub jakakolwiek zapewniona usługa (włączając Licencje Stron Trzecich) będą
dostępne bez przerwy lub, że będą bezbłędne oraz taka platforma i usługi będą zapewnione "TAK
JAK TERAZ" bez żadnej przedstwionej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju.
17.3 Pod żadnym pozorem, ani AvaTrade, ani żadna z jej filii, oddziałów lub agentów, nie będzie
odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, pośrednie, dotkliwe, uboczne, szczególne lub wynikłe
szkody, które mogą być rezultatem korzystania lub nieumiejętności korzystania z platformy
inwestycyjnej AvaTrade lub usług (włączając Licencje Stron Trzecich), włączając, lecz bez
ograniczenia do utraty kosztów, utraty interesów, strat inwestycyjnych, utraty danych lub
używania danych lub nieautoryzowany dostęp do zmiany, kradzieży lub destrukcji komputerów
Klienta, jego systemów komputerowych, plików z danymi, programów lub informacji lub
stręczycielstwa zamiennych dóbr lub usług.
17.4 Klient zgadza się, że ten dział przedstawia osiągalny podział ryzyka oraz że jest zasadniczą częścią
tej Umowy oraz, że w razie jego braku; warunki ekonomiczne tej Umowy będą się znacznie
różniły.
17.5 Te ograniczenia obowiązują również, gdy domniemana odpowiedzialność jest oparta na
kontrakcie, delikcie, zaniedbaniu, ścisłej odpowiedzialności lub na jakiejkolwiek innej podstawie,
nawet gdy AvaTrade lub którakolwiek z jej filii, oddziałów lub agentów została powiadomiona o
możliwości takiej szkody.
17.6 Ani AvaTrade, ani żadna z jej filii, oddziałów lub agentów nie ponosi odpowiedzialności lub
obowiązku rekompensaty związanej z bezużetycznymi danymi, stratą lub uszkodzeniem transakcji
lub danych Klienta w jakikolwiek sposób.
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17.7 To ograniczenie odpowiedzialności dodatkowo eliminuje wszelką odpowiedzialność lub obowiązek
ze strony AvaTrade lub którejś z jej filii, oddziałów lub agentów związane z bezużytecznymi
danymi, straconymi lub zniekształconymi transakcjami lub danymi Klienta, wynikającymi po części
lub w całości z oprogramowania osób trzecich, problemów natury technicznej lub innych działań
lub zdarzeń pozostających poza kontrolą AvaTrade.
17.8 AvaTrade i jej filie, oddziały i agenci zrzeczają się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub
związanej z jakimkolwiek naruszeniem bezpieczeństwa internetowego lub przerwaniem,
zniekształceniem lub opóźnieniem połączenia internetowego Klienta.
17.9 Jako że regulowany rynek pozagiełdowy nie jest giełdą, ceny, w których AvaTrade handluje lub
notuje mogą być lub nie być podobne do cen, w których inni animatorzy rynków pozagiełdowych
obracają lub wyceniają.
17.10 Jeżeli pojawi się błąd w notowaniach lub w realizacji zlecenia, włączając w to, lecz bez
ograniczenia, literówkę w nocie rynkowej, nota, która nie odzwierciedla właściwych cen
rynkowych, błędna cena maklerska lub błędna cena spowodowana awarią sprzętu,
oprogramowania, linii komunikacyjnych lub systemów albo niedokładne dane udostępnione przez
postronnych sprzedawców, AvaTrade nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy w bilansie
konta wynikłe z tego powodu. Nie umniejszając powyższego, w wypadku gdy transakcje zostaną
zamknięte lub otwarte na podstawie Błędnej Noty, sala notowań AvaTrade próbuje wykryć takie
zdarzenia oraz podjąć natychmiastowe działania w celu naprawy takich błędów. Klient jest
świadom, że w czasie procedury naprawy błędów Klient może nie mieć możliwości korzystania ze
swojego konta i zaległe transakcje mogą nie zostać zrealizowane.
17.11 W przypadku, gdy AvaTrade spostrzeże błędną lub przedawnioną notę, może w swojej gestii
zaoferować Klientowi alternatywną lub kontynuację transakcji.
17.12 Klient jest świadom, że Ava, jej filie, oddziały i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za żadne
straty lub szkody spowodowane problemami połączenia podczas procedury naprawy błędów.
17.13 Licencje Osób Trzecich:
17.13.1 Jeżeli jakiekolwiek oprogramowanie osoby jest włączone lub wbudowane w stronę
AvaTrade lub internetową platformę inwestycyjną, to oprogramowanie będzie
podlegać warunkom tej Umowy, które odnoszą się do internetowej platformy
inwestycyjnej.
17.13.2 Klient będzie w pełni stosować się do warunków wszelkich Licencji Osób Trzecich, które
będziemy dostarczać.
17.13.3 Nie zapewniamy żadnej wyraźnej lub ukrytej gwarancji, ubezpieczania lub wsparcia dla
Licencji Osób Trzecich i w związku z tym nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.
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17.13.4 "Licencje Osób Trzecich" oznaczają licencje od osób trzecich odnoszące się do
oprogramowania osób trzecich wbudowanego lub użytego na platformie inwestycyjnej.

18. RYZYKO WAHAŃ NA FOREX, KONTRAKTACH CFD,
OPCJACH I ZAKŁADACH SPREAD
18.1 Jeżeli Klient skieruje AvaTrade do rozpoczęcia jakiejkolwiek transakcji na Forex, CFD, Opcjach i
Zakładach Spread:
(i)

Za wszelkie zystki lub straty spowodowane wahaniami na Forex, CFD, Opcjach i
Zakładach Spread całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient;

(ii) Wszelkie początkowe lub następne depozyty na cele kapitału zabezpieczającego będą
złożone w Dolarach Amerykańskich, Euro, Funtach Brytyjskich lub Japońskich Jenach w
takej kwocie, w jakiej AvaTrade będzie ich wymagać;
(iii) AvaTrade jest upoważniona do przekształcenia funduszy na koncie Klienta na kapitał
zabezpieczający w i z danej waluty po kursie wymiany wyznaczonym przez AvaTrade w
swojej gestii, na podstawie ówcześnie panujących kursów rynkowych.

19. ODSZKODOWANIE
19.1 Klient zgadza się zabezpieczyć i ochronić AvaTrade, jej filie, oddziały, agentów, pracowników,
następców i cesjonariuszy ("Ava Indemnities") przed wszelkimi odpowiedzialnościami, stratami,
szkodami, kosztami i wydatkami, włąsczając opłaty sądowe poniesione przez odszkodowania
AvaTrade wynikłe z zaniedbania Klienta do pełnego i punktualnego wypełnienia jego zobowiązań z
niniejszego dokumentu lub jakichkolwiek Licencji Osób Trzecich lub gdy jakiekolwiek oświadczenia
lub gwarancje Klienta okażą się nieprawdziwe.
19.2 Klient zgadza się również natychmiastowo wypłacić AvaTrade odszkodawania za straty, koszty i
wydatki, włączając opłaty sądowe poniesione podczas egzekwowania wszelkich świadczeń tej
Umowy i wszelkich innych porozumień między AvaTrade a Klientem.
19.3 3 Oprócz wszelkich ograniczeń odpowiedzialności wymienionych w innych częściach tej Umowy,
ubezpieczenia AvaTrade nie będą narażone i są wyłączone ze wszystkich roszczeń i strat
wynikłych, gdy roszczenie lub strata zostały spowodowane przez:
(i)

Działania lub niepodjęcie działań ze strony Klienta,

(ii) Jakiekolwiek działanie lub jego niepodjęcie jakiejkolwiek osoby, która uzyskała dostęp
do konta Klienta, bez względu na to czy Klient upoważnił tę osobę dostępu,
(iii) ) Awarie systemu, wyposażenia (zarówno Klienta, jak i AvaTrade), przerwy w systemie
lub jego niedostępności,
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(iv) Opóźnienia, awarie lub błędy we wprowadzaniu wszelkich instrukcji,
(v) Niedokładne lub niekompletne instrukcje otrzymane przez AvaTrade od Klienta, lub
(vi) Wszelkie zależności lub korzystanie przez Klienta lub jakiejkolwiek osoby trzeciej
posiadającej dostęp do konta Klienta z jakichkolwiek danych finansowych i rynkowych,
notowań, wiadomości, analiz, sprawozdań, wykresów lub jakichkolwiek innych danych
lub informacji dostępnych na platformie inwestycyjnej lub Licencji Osób Trzecich do
realizacji transakcji na platformie lub jakiegokolwiek innego celu.
19.4 AvaTrade będzie upoważniona do wyrównania odpowiedzialności Klienta z jego konta według
tego działu.

20. ZAKAZ ARBITRAŻU I MANIPULACJI
20.1 AvaTrade nie zezwala na praktykowanie jakiejkolwiek formy arbitrażu w trakcie prowadzenia
handlu, a także ściśle zabrania: wszelkich form manipulacji cenami, wykonaniem oraz platformą i
zawierania transakcji bazujących na błędach, pominięciach czy mylnym zrozumieniu, platformy
AvaTrade.
20.2 Opóźnienia cen, opóźnienia łączności oraz błędy RSS odnośnie cen, czasami tworzą sytuację, w
których wyświetlane ceny, nie dokładnie odpowiadają rzeczywistym stawkom giełdowym.
Koncepcja arbitrażu i „skalpowania”, lub wykorzystywania wyżej wymienionych, nie może mieć
miejsca na rynku poza giełdowym, na którym klient kupuje bądź sprzedaje bezpośrednio od
animatora rynku.
20.3 Jakiekolwiek transakcje opierające się na opóźnieniach cen, bądź błędach RSS, mogą być
powodem interwencji, która ma między innymi: prawo unieważnić każdą transakcję na platformie
AvaTrade, cofnąć profity, poszerzyć spready, zablokować handel, oraz inne konieczne poprawki i
regulacje na koncie, ustanawiane bez uprzedniego powiadomienia.
20.4 Jeśli AvaTrade podejrzewa lub ma powody, by sądzić, że klienta nadużył warunki zabezpieczając
pozycje wewnątrz (za pomocą innych kont handlowych utrzymywanych z AvaTrade ) lub na
zewnątrz (za pomocą innych kont handlowych utrzymywanych z innymi brokerami ) , AvaTrade
zastrzega sobie prawo do anulowania handlują lub zyski związane z rachunku (-ów)

21. WYKONYWANIE POLECEŃ STOP I LIMITS
21.1 AvaTrade dołoży wszelkich komercyjnie rozsądnych starań, żeby wykonać wszystkie polecenia
które będzie mogła, z wyjątkową dyskrecją, zaakceptować ze zgodnością z umownymi pisemnymi,
bądź wirtualnymi instrukcjami Klienta.
21.2 AvaTrade zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania jakiegokolwiek polecenia.
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21.3 AvaTrade może w swoim pojęciu dyskrecji pozwolić klientowi sprecyzować cenę zamknięcia dla
transakcji na platformie handlowej, poprzez polecenia „Close at Loss” i „Close at Proft”, zgodnie z
Zasadami i Warunkami tego porozumienia, oraz innymi zasadami i warunkami jakie AvaTrade
może wdrażać od czasu do czasu.
21.3.1

„Close at Loss” oznacza ofertę zamknięcia transakcji po cenię ustalonej z
wyprzedzeniem przez Klienta który, w przypadku transakcji otwieranej poprzez oferty
kupna określonej ilości konkretnego instrumentu po cenie niższej niż cena otwarcia,
oraz w przypadku transakcji, która będzie otwarta poprzez oferty sprzedaży określonej
ilości konkretnego instrumentu, po cenie wyższej niż cena otwarcia.

21.3.2

„Close at Proft” oznacza ofertę zamknięcia transakcji po cenie ustalonej z
wyprzedzeniem przez Klienta który, w przypadku transakcji otwartej poprzez ofertę
kupna określonej ilości konkretnego instrumentu, po cenie wyższej niż cena otwarcia,
oraz w przypadku transakcji otwartej poprzez ofertę kupna określonej ilości
konkretnego instrumentu, po cenie niższej niż cena otwarcia. “Clos.

21.4 W momencie wystawienia przez Klienta oferty i akceptacji polecenia przez AvaTrade, Klient
autoryzuje AvaTrade do zamknięcia transakcji po cenie „Close at Loss” lub cenie „Close at profit”,
jak zaakceptowano i umówiono w poleceniu, bez kolejnych instrukcji od, bądź powiadomień
kierowanych do Klienta
21.5 AvaTrade może, w swoim pojęciu dyskrecji, zamknąć transakcje, kiedy cena przytoczona przez
AvaTrade na platformie inwestycyjnej równa się cenie zaakceptowanej przez AvaTrade dla takiego
polecenia.
21.6 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że AvaTrade zrzeka się odpowiedzialności za
zamknięcie takiej transakcji, która w żaden sposób nie zgadza się z żadnymi innymi ograniczeniami
uzgodnionymi w stosunku do danej transakcji.
21.7 Klient przyjmuje do wiadomości I zgadza się że z powodu zmienności rynku oraz czynników
znajdujących poza kontrolą AvaTrade’u, AvaTrade nie może gwarantować że polecenie „Close at
Loss” będzie wykonane na poziomie określonym w poleceniu Klienta. W takim wypadku, AvaTrade
zamknie transakcje po następnej najlepszej cenie.
21.8 Jeśli, przed podaniem przez klienta polecenia „Limit Order” oferta otwarcia lub zamknięcia
transakcji została zaakceptowana przez AvaTrade, AvaTrade przytacza działania ku korzyść klienta
(na przykład, jeśli cena maleje gdy Klient kupuje, lub jeśli cena rośnie gdy Klient sprzedaje) Klient
zgadza się na to że AvaTrade zrealizuje zamykającą się transakcję po cenie określonej przez
samego Klienta, a nie po cenie lepszej. Klient zgadza się by AvaTrade mogło zachować taki ruch
cenowy na własny rachunek.
21.9 Klient jest świadomy że część przychodów AvaTrade, czerpię ze spreadów z każdej transakcji.
Spready są różnicą pomiędzy bid & ask price ceny przytoczonej na transakcji. W związku z tym, w
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przypadku, gdy uczciwa cena rynkowa redukuje spread AvaTrade’u w konkretnej transakcji,
AvaTrade może, w swoim pojęciu dyskrecji, zdecydować by nie wykonywać takiej transakcji, w
efekcie czego AvaTrade może wysłać Klientowi zmienioną wycenę ku jego rozpatrzeniu. AvaTrade
może wykonać transakcje, w swoim pojęciu dyskrecji w przypadku gdy uczciwa cena rynkowa nie
wpływa na Spread AvaTrade’u z transakcji i/lub go nie powiększa.

22. UZNANIE RYZYKA
22.1 Klient zgadza się I rozumie, że inwestowanie przy pomocy dźwigni finansowej jest spekulacyjne,
niesie za sobą wysoki poziom ryzyka, i jest odpowiednie tylko dla Klienta który może założyć
ryzyko straty całego depozytu zabezpieczającego.
22.2 Klient rozumie że z powodu małej marży, zwykle wymaganej w handlu na rynku poza-giełdowym,
ceny zmieniające się w tymże rynku mogą być przyczyną znacznych strat.
22.3 Klient Gwarantuje: że jest chętny, i ma środki finansowe oraz pozostałe pozwalające mu
zaakceptować ryzyko handlu pozagiełdowego, oraz rozpatrzył fakt, że AvaTrade prowadzi również
swoje konto/konta i zgadza się nie postrzegać AvaTrade, ani żadnej jego spółki akcyjnej,
stowarzyszonej i przedstawiciela, jako winnego za jakiekolwiek straty spowodowane działalnością
Klienta.
22.4 Klient zdaje sobie sprawe że wszelkie gwarancje zysku lub braku ryzyka straty są niemożliwe na
rynku pozagiełdowym.
22.5 Klient rozumie, że nie otrzymuje żadnych gwarancji (jak wymienione powyżej) od AvaTrade’u, ani
od żadnego z jego reprezentantów lub jakichkolwiek przedstawicieli, lub innych podmiotów, przez
które Klient jest zaznajamiany z ofertą AvaTrade, ma otwierane konto AvaTrade, oraz nie wszedł
w to porozumienie z powodu rozpatrzenia jakichkolwiek wyżej wymienionych gwarancji lub
innych wyobrażeń.
22.6 Ten wysoki poziom dźwigni który jest osiągalny w handlu Forex, CFD, Opcjami i Zakładami na
Spreadach, może działać na niekorzyść jak i zarówno na korzyść Klienta. Dźwignie mogą
skutkować zarówno dużymi stratami jak i dużymi zyskami.
22.7 W czasach ekstremalnych zmienności rynku może być ciężko lub może to być w ogóle niemożliwe,
aby wykonywać tego typu polecenia.

23. ZALECENIA RYNKOWE I INNE INFORMACJE
23.1 Klient rozumie że:
(i)
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Żadne zalecenia rynkowe, sygnały i inne informacje przedstawiane Klientowi za pomocą
jakiejkolwiek formy komunikacji AvaTrade, jego spółek akcyjnych, stowarzyszonych i
przedstawicieli lub jakichkolwiek osób związanych z AvaTrade, nie stanowią oferty
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sprzedaży, czy też zaproszenia do kupna danej oferty, bądź jakiegokolwiek kontraktu na
rynku pozagiełdowym, ponadto AvaTrade nie zapewnia porad inwestycyjnych.
(ii) Takie zalecenia i informacje, choć generalnie bazują na informacjach uzyskanych od
źródeł uważanych przez AvaTrade za pewne, mogą być w wyjątkowych sytuacjach
oparte na opinii/opiniach brokera i mogą być niekompletne, bądź niepotwierdzone.
(iii) AvaTrade nie reprezentuje, gwarantuje lub potwierdza i nie może być odpowiedzialne
za dokładność oraz całkowitość jakiejkolwiek informacji czy zalecenia rynkowego,
przedstawionego klientowi, i nie będzie odpowiedzialne za żadną stratę, czy szkodę
wliczając w to straty z marży, czy też zysków które mogą wypłynąć pośrednio, bądź
bezpośrednio z użycia lub poparcia się jakimkolwiek zaleceniem lub informacją.
23.2 Klient jest świadomy, że jest sam odpowiedzialny za zgromadzenie zalet i ryzyka płynących z
transakcji w jakie może wejść z AvaTrade, czy to za sprawą informacji podanych przez AvaTrade,
czy też innych.
23.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że AvaTrade I/lub jego kadra menagerska, dyrektorzy,
stowarzyszeni, współpracownicy, akcjonariusze lub reprezentanci mogą być nastawieni na lub
mogą chcieć kupić lub sprzedać akcje/kontrakty Forex, CFD, Opcje i Zakłady na Spreadach będące
tematem zaleceń rynkowych przedstawionych Klientowi i że pozycja handlowa AvaTrade lub
któregokolwiek z menagerów, dyrektorów, stowarzyszonych, współpracowników, akcjonariuszy i
reprezentantów może nie być zgodna z zaleceniami przedstawionymi Klientowi przez AvaTrade.
23.4 Klient rozumie że AvaTrade nie przedstawia implikacji podatkowych jakiejkolwiek czynności
handlowej.

24. REPREZENTACJA KLIENTA I GWARANCJE
24.1 Klient prezentuje i gwarantuje że:
(i)

Klient jest osobą fizyczną, zdrową na umyśle, pełnoletnią i z pełnoprawnymi
kompetencjami

(ii) Jeśli Klient nie jest osobą fizyczną
a. Klient jest należycie zorganizowany, i legalnie egzystujący zgodnie z
prawem, pod którego jurysdykcją podlega.
b. Wykonanie i dostarczenie tego porozumienia i wszystkich kontraktów
oraz innych transakcji rozważanych poniżej, i wydajność wszystkich
obligacji rozważana poniżej, i wszystkie pozostałe transakcje rozważane
poniżej zostały należycie zautoryzowane przez Klienta.
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c. Każda osoba wykonująca i dostarczająca porozumienie i wszystkie
pozostałe transakcje rozważane poniżej w imieniu Klienta, została przez
niego należycie zautoryzowana w wykonaniu.
(iii) Nikt inny niż sam Klient nie będzie miał wglądu do Rachunku Klienta oraz Klient nie
nadał, ani nie nada uprawnień ochronnych w kwestii swojego rachunku z AvaTrade
(innym niż z zainteresowaniem bezpieczeństwem okazanym przez AvaTrade poniżej)
jakiekolwiek osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta dla AvaTrade. Klient ma w
pełni korzystne prawo własności odnoszące się wszystkich zabezpieczeń i nie nada
żadnych uprawnień ochronnych swojego rachunku jakiemukolwiek podmiotowi, czy
osobie bez uprzedniego pisemnego wniosku o pozwolenie dla AvaTrade.
(iv) Klient poniżej, gwarantuje że niezależnie od jakichkolwiek późniejszych starań w
kierunku tych sprzecznych, Klientowi jest dogodne by handlować na rynku OTC
(v) Klient nie jest teraz pracownikiem żadnej wymiany handlowej, ani korporacji w której
jakakolwiek wymiana stanowi większość kapitału, jakimkolwiek członkiem jakiejkolwiek
wymiany i/lub firmy zarejestrowanej w jakiejkolwiek wymianie, lub banku, kredytu lub
firmie ubezpieczeniowej, a w przypadku gdy Klient zostaje tak zatrudniony, Klient
natychmiastowo powiadomi biuro AvaTrade w formie pisemnej.
(vi) Klient wypełni i dostarczy wszystkie dokumenty, przekaże wszystkie wiadomości,
dokona wszelkich starań i podejmie takie pozostałe akcje jakie AvaTrade w swoim
pojęciu dyskrecji uzna za konieczne lub porządane by osiągnąć pełne bezpieczeństwo w
interesie AvaTrade lub by chronić interesy AvaTrade z szacunkiem do wszystkich
zabezpieczeń.
(vii) Klient przeczytał i rozumie przepisy zawarte w tym porozumieniu, włączając w to, lecz
bez ograniczeń, Oświadczenie o Ujawnieniu Ryzyka,Warunki i opłaty handlowe, Klient
aktywów Kluczowe informacje dokumentów, i Oświadczenie o Prywatności.
(viii) Klient przejrzy tę Umowę.
(ix) Klient nie będzie wpływał na żadną transakcję na swoim rachunku dopóki nie zrozumie
tego porozumienia i zgodzi się, że wpływanie na jakąkolwiek transakcję jest pojmowane
jako przeczytanie i zrozumienie tego porozumienia i w efekcie, tym samym tej
transakcji.
(x) Klient zgadza się na i zawsze będzie stosował się do wszystkich dotyczących go praw,
statutów i regulacji oraz niniejszym deklaruje, że wykonanie i dostarczenie przez Klienta
tego porozumienia i wszystkich innych transakcji rozważonych poniżej, i wydajności
wszystkich obligacji Klienta rozważonych pod tą Umową, i jakichkolwiek innych
transakcji rozważonych poniżej, nie będzie łamał żadnych statutów, zasad, regulacji,
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rozporządzeń, praw lub polityki dotyczącej Klienta. Klient nie może użyć konta z
AvaTrade do jakichkolwiek nielegalnych operacji.

25. KONTA ISLAMSKIE
25.1 W Przypadku gdy klient z personalnych powodów religijnych związanych z wyznawaniem Religii
Islamskiej jest zobligowany, by nie otrzymywać lub płacić żadnymi odsetkami – Klient może
zażyczyć sobie, w sposób wskazany przez AvaTrade, aby jego konto było kontem Islamskim.
25.2 W przypadku gdy Klient zakłada swoje konto jako Islamskie, Klient nie może trzymać otwartych
transakcji na takim koncie dłużej niż 5 dni, i nie może w żaden sposób nadużyć takiej korzyści.
25.3 AvaTrade zastrzega sobie prawo by anulować uprzednio wspomniane korzyści w każdym
momencie, i może przedsięwziąć jakiekolwiek akcje wymagane w całkowitej dyskrecji AvaTrade,
z powodu nadużycia takiej korzyści.
25.4 Takie akcje mogą obejmować, bez żadnych ograniczeń, nominacje konta Islamskiego na
normalne, oraz z mocą wsteczną wpływać wymaganymi poprawkami (np., przenoszenie
środków z kont równych środkom płaconym przez AvaTrade jako udział), anulować transakcje i
poprawki do równowagi kont

26. UJAWNIANIE INFORMACJI FINANSOWYCH
26.1 Klient oznajmia i gwarantuje, że informacje finansowe ujawnione nam w jego/jej aplikacji są
dokładnym i rzeczywistym odzwierciedleniem jego obecnej sytuacji finansowej.
26.2 Klient oznajmia i gwarantuje, że bardzo rozważnie rozpatrzył proporcje swoich zasobów, które
uważa za swój kapitał podwyższonego ryzyka
26.3 Klient rozumie że kapitał podwyższonego ryzyka jest sumą pieniędzy, jaką jest skłonny
zaryzykować, która nie wymusiłaby na kliencie zmiany warunków i/lub stylu życia.
26.4 Klient zgadza się by w trybie natychmiastowym informować nas, o ewentualnej zmianie stanu
finansowego klienta, wymuszającej zmniejszenie wartości rynkowej klienta, płynności
finansowej i/lub kapitału podwyższonego ryzyka.

27. BRAK ODDZIELNYCH KONTRAKTÓW
27.1 Klient rozumie, że nie ma oddzielnych porozumień z AvaTrade lub żadnym z jego pracowników
lub przedstawicieli, odnoszących się do handlu przy użyciu konta AvaTrade, wliczając w to
jakiekolwiek porozumienia o gwarancjach zysków lub braku strat na platformie Klienta.
27.2 Klient rozumie że musi zawczasu zautoryzować każdą transakcje, chyba że wyznaczył
uprawomocnił inny podmiot poprzez podpisanie autoryzacji o ograniczonym handlu AvaTrade
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lub w inny sposób uzgodniony pisemnie z AvaTrade, a jakiekolwiek sporne transakcje muszą
zostać przedstawione menagerowi odpowiedzialnemu za zgodność z wymaganiami tej umowy.
27.3 Klient zgadza się aby bonifikować i postrzegać AvaTrade oraz jej spółki zależne, stowarzyszone i
przedstawicieli jako nie będących odpowiedzialnymi za jakiekolwiek szkody i/lub obciążenia
finansowe wynikające z niepoinformowania w trybie natychmiastowym menagera
odpowiedzialnego za zgodność AvaTrade, o jakimkolwiek z wymienionych tutaj wydarzeń.
27.4 Wszelkie uwagi wymagane pod tą sekcją, zostaną wysłane przez AvaTrade do biura
stacjonarnego.

28. UJAWNIENIE PARTNERSTWA FINANSOWEGO
28.1 Grupa AVA może angażować się w promocję spółek zależnych/referentów/ partnerów
marketingowych („Partnerzy Marketingowi”), Którzy są całkowicie samodzielnymi i oddzielnymi
od siebie i od grupy AVA podmiotami. Jakiekolwiek porozumienie pomiędzy Grupą AVA i
partnerem marketingowym nie ustanawia współpracy biznesowej czy partnerstwa, a partnerzy
marketingowi nie ustanawiają porozumień biznesowych czy partnerstwa, oraz partner
marketingowy nie jest przedstawicielem lub pracownikiem grupy AVA.
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28.1.1

Grupa AVA nie kontroluje i nie może podpisywać się ani ręczyć za dokładność czy
pełnie jakichkolwiek informacji lub porad jakie Klient mógł otrzymać lub będzie mógł
otrzymać w przyszłości od partnerów marketingowych Grupy AVA lub od jakiejkolwiek
innej osoby zatrudnionej przez lub działającej w imieniu Grupy AVA, odnośnie ryzyka
związanego z handlem Forex, CFD, Opcjami i zakładami na Speadach lub ryzykiem
związanym z takimi transakcjami.

28.1.2

Z racji tego że partner marketingowy nie jest pracownikiem, czy też przedstawicielem
grupy AVA, Grupa AVA nie podpisuje się pod i nie ręczy za żadne usługi proponowane
przez partnera marketingowego. Odpowiedzialnością Klienta jest dokonywanie
niezbędnych obserwacji na partnerze marketingowym, przed skorzystaniem z
którejkolwiek z jego usług.

28.1.3

Klient rozumie, że aby handlować z AvaTrade, musi otworzyć konto bezpośrednio w
AvaTrade. AvaTrade ujawnia informacje o dostępie do pożądanego ryzyka wszystkim
klientom, którzy otwierają swoje konta. Klienci powinni przeczytać te informacje
ostrożnie i nie powinni polegać na żadnych informacjach pochodzących z innych źródeł.

28.1.4

Klient przyjmuje do wiadomości, że nie zostały mu przedstawione żadne wyobrażenia
i/lub gwarancje ze strony AvaTrade, jego pracowników, przedstawicieli lub innych
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jednostek związanych z AvaTrade, odnoszące się do przyszłych profitów lub strat na
koncie danego Klienta.
28.1.5

Klient rozumie że transakcje typu Forex, CFD, Opcje i Zakłady na Spreadach, są bardzo
ryzykowne, i że wiele osób traci pieniądze handlując, i że wszystkie transakcje Forex,
CFD, Opcje i Zakłady na Spreadach, włączając w to handel idący za systemem, kursem,
programem, badaniem lub rekomendacją partnerstwa marketingowego,
przedstawicielem handlowym, lub jakimkolwiek innym podmiotem niosą za sobą spore
ryzyko straty. W dodatku Klient niniejszym uznaje, zgadza się i rozumie, że użycie
systemu handlowego, kursu, programu, badania lub rekomendacji partnerstwa
marketingowego, przedstawiciela handlowego lub jakiegokolwiek innego podmiotu,
niekoniecznie poskutkuje zyskami lub uniknięciem strat.

28.1.6

Ponieważ poziom ryzyka jest wysoki w handlu Forex, CFD, Opcjami i Zakładami na
Spreadach, to w wypadku, gdy Klient nie posiada zapasowego kapitału, przy którym
może pozwoli sobie na stratę, Klient powinien rozważnie przemyśleć swoje decyzje
przed dalszym handlem.

28.1.7

Klient rozumie i uznaje, że Grupa AVA może wynagradzać Partnerów Marketingowych
za porozumieniem Klienta z Grupą AVA i że takie wynagrodzenia mogą bazować
głównie na prowizjach. Klient ma prawo być dokładnie poinformowanym o szczegółach
takich wynagrodzeń.

28.1.8

Klient rozumie, że Partner Marketingowy może także, w niektórych przypadkach, być
przedstawicielem handlowym. Klient rozumie też, że używanie przedstawicielstwa
handlowego może skutkować dopłatami przewyższającymi standardowe Spready
proponowanych przez AvaTrade.

28.1.9

AvaTrade w żaden sposób nie będzie uznawane odpowiedzialnym za jakiekolwiek straty
Klienta, będące rezultatem użycia przez Klienta jakiejkolwiek informacji czy rady danej
mu przez jakikolwiek podmiot, włączając w to przedstawicieli handlowych, lub
partnerów marketingowych.

29. AGENCI HANDLOWI
29.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że powinien przyznać organ handlu lub kontrolę nad kontem
Klienta osobie trzeciej („Agentowi Handlowemu” - Brokerowi), niezależnie od lub według
własnego uznania, Klient czyni to na własne ryzyko.
29.2 Klient jest świadomy, że AvaTrade, ich spółki zależne, stowarzyszone lub agenci w żadnym
wypadku nie powinni być odpowiedzialni za recenzowanie wyboru Klienta w sprawie Agenta
Handlowego lub jego działań, czy też formułowania zleceń w odniesieniu do Niego.
29.3 Klient zdaje sobie sprawę i rozumie że:
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(i)

AvaTrade nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących Agentów
Handlowych,

(ii) AvaTrade, ich spółki zależne, stowarzyszone lub agenci nie są odpowiedzialni za żadne
straty wiążące się z działalnością Agenta Handlowego danego Klienta,
(iii) AvaTrade nie, przez implikację lub w inny sposób, nie popiera ani nie pochwala metod
operacyjnych Agenta Handlowego.
29.4 Jeżeli Klient chce przyznać kontrolę nad swoim kontem Agentowi Handlowemu, Klient zgadza się
na wejście w umowę o pełnomocnictwie (power of attorney agreement - 'POA') z Agentem
Handlowym zezwalając i jednocześnie dostarczając POA do AvaTrade.
29.5 Klient jest świadomy, że po otrzymaniu POA, AvaTrade jest autoryzowane do podążania za
instrukcjami dotyczącymi Agentów Handlowych pod każdym względem do czasu aż Klient
pisemnie poinformuje AvaTrade, że POA jest odwołane lub POA wygaśnie. Klient upoważnia
AvaTrade do obciążania rachunku Klienta zgodnie z warunkami uzgodnionymi pomiędzy
Klientem i Agentem Handlowym, które zostały określone w POA.
29.6 Klient zdaje sobie sprawę, że Agent Handlowy oraz inne osoby trzecie świadczące usługi
handlowe, systemy, kursy, programy, przeglądy, rekomendacje mogą nie być regulowane przez
agencje rządowe. Do obowiązków Klienta należy dopełnienie wszelkich starań w celu
upewnienia się, że Agent Handlowy oraz świadczące przez niego usługi są kompetentne i/lub
przydatne dla Klienta.
29.7 Klient jest świadomy, że Agent Handlowy może wybrać opcję handlu automatycznego. Klient
wie, że AvaTrade nie bierze odpowiedzialności za działanie takiego systemu. Klient zdaje sobie
sprawę z wielkości generowanego obrotu oraz wynikających z niego prowizji, oraz wpływu jaki
może to mieć na konto Klienta. Klient akceptuje ryzyko wiążące się z używaniem komputera oraz
systemów pozyskiwania danych, które mogą obejmować, ale nie są do nich ograniczone, awarię
sprzętu, systemu i linii komunikacyjnych lub systemów i/lub niedokładnych danych
dostarczonych przez kanały dostawców zewnętrznych, Klient ponadto zgadza się na utrzymanie
AvaTrade bezstratnej w obliczu możliwych szkód tego typu. Klient jest świadom, że ani
AvaTrade, ani jej urzędnicy, dyrektorzy, dostawcy, agenci i inne osoby związane z AvaTrade nie
będą odpowiedzialni za takie uszkodzenia, awarie, bądź straty.
29.8 Klient rozumie, że korzystanie z działalności Agenta Handlowego może spowodować wzrost
marży ponad wysokość podstawowych spread'ów oferowanych na platformie AvaTrade.
Szczegóły takie zawarte będą w umowie pomiędzy Agentem Handlowym a Klientem
29.9 Klient zdaje sobie sprawę, że żadne decyzje, czy działania Agenta Handlowego w imieniu Klienta
uznaje się za działania samego Klienta i jakiekolwiek straty, czy też zyski wygenerowane przez
Agenta Handlowego powinny znajdować się na koncie Klienta.
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29.10 Klient zgadza się rekompensować oraz zabezpieczyć Avę, chroniąc przed zobowiązaniami,
stratami, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym kosztami obsługi prawnej wynikającymi
bezpośrednio lub pośrednio z obrotu Agenta Handlowego na danym rachunku, nie ograniczając
wszelkich działań, instrukcji lub zaniechań Agenta Handlowego.
29.11 Klient jest świadomy ryzyka wiążącego się z handlem wymiany walut, surowców, kontaktów
futures, Forex, CFD, Opcji oraz Zakładów Spread, które jest znacząco wysokie, dlatego Klient wie,
że powinien dokładnie rozważyć inwestowanie na AvaTrade korzystając z usług Agenta
Handlowego lub inaczej, kiedy Inwestor nie posiada kapitału, na którego stratę może sobie
pozwolić

30. UJAWNIANIE INFORMACJI KLIENTA
30.1 AvaTrade nie będzie dzielić ani sprzedawać informacji dotyczących klientów i/lub potencjalnych
klientów, nie obejmując swoich pracowników, agentów, partnerów lub wspólników w toku
zwyczajnej działalności gospodarczej, zawierającej, lecz nie ograniczającej się do bankowości, czy
relacji kredytowych AvaTrade lub innych osób jak tych zajmujących się Polityką Prywatności
AvaTrade.
30.2 AvaTrade może też wyjawiać informacje dla federalnych, państwowych agencji regulacyjnych
oraz organów państwowych w odpowiedzi na wniosek o udzielenie takich informacji lub w
odpowiedzi na nakaz sądowy, lub wezwanie.
30.3 AvaTrade będzie dzielić się, bądź sprzedawać informacje statystyczne bez ujawniania danych
Klientów.
30.4 AvaTrade jest podmiotem podlegającym obowiązkom sprawozdawczych z Artykułu 9
Rozporządzenia dot. Infrastruktury Rynku Europejskiego (European Market Infrastructure
Regulation - „EMIR”) zobowiązanym do ujawniania informacji na temat danych transakcyjnych,
w tym danych dot. zabezpieczeń wartości transakcyjnych, udzielonych zabezpieczeń i tożsamości
wszystkich stron danej transakcji. Informacje są ujawniane repozytorium transakcji,
Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and
Markets Authority - „ESMA”) i/lub delegowane procesowi osób trzecich.
30.5 Klient zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych starań w celu umożliwienia AvaTrade
wypełniania obowiązku sprawozdawczego.
30.6 Handlowe repozytorium ESMA może przekazać takie informacje krajowym organom nadzorczym
w krajach, w których prawa ochrony prywatności danych nie są takie jak w Irlandii.

31. WYPOWIEDZENIE
31.1 Ta umowa będzie trwać aż do momentu wypowiedzenia i może być wypowiedziana przez
Klienta w którymkolwiek momencie z trzydniowym uprzedzeniem pisemnym (można je wysłać

31

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI
e-mail’em) kiedy Klient nie ma na swoim koncie otwartych pozycji Forex, CFD, Opcji i Zakładów
na Spreadach, i nie posiada żadnych zobowiązań wobec AvaTrade, od momentu otrzymania
właściwej wiadomości przez AvaTrade w jego biurze stacjonarnym, o chęci wypowiedzenia lub w
jakiejkolwiek chwili od dostarczenia pisemnego potwierdzenia Klientowi, o ile takie
wypowiedzenie nie wpłynie na żadne transakcje, w które poprzednio Klient wszedł i nie zwalnia
żadnej strony z żadnych obligacji do których zostały zobowiązane w tej umowie, jak i nie zwolni
Klienta z żadnych zobowiązań wynikających z jakiegokolwiek bilansu deficytowego.
31.2 Sekcje 14, 17, 19, 24, 31, 43, bez względu na powody zerwania umowy, te podpunkty będą
aktualne.

32. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I POUFNOŚĆ
32.1 Wszelkie prawa autorskie, znaki firmowe, sekrety handlowe i pozostałe prawa własności
intelektualnej i zastrzeżone prawa do strony internetowej AvaTrade w jej całokształcie, jej
zawartości i powiązanych materiałów („Ava IP”) pozostaną we wszystkich wypadkach wyjątkową
i wyłączną własnością Grupy AVA i jej licencjodawców, i w przypadku gdy materiały osób
trzecich znajdują się na stronie internetowej AvaTrade także dla takowych osób trzecich, a
Klienci nie będą mieli prawa ani interesu w IP Grupy Ava, oprócz prawa by użyć Ava Group IP jak
konkretnie wymieniono tutaj.
32.2 Klient przyjmuje do wiadomości że IP Grupy Ava jest poufne i zostało rozwinięte poprzez
wydatki czasowe, fizyczne i finansowe.
32.3 Klient będzie chronił poufność IP Grupy Ava i nie pozwoli na dostęp do strony internetowej
żadnej osobie trzeciej.
32.4 Klient nie będzie publikował, rozpowszechniał lub w jakikolwiek inny sposób czynił dostępnymi
dla osób trzecich informacji otrzymanych od lub informacji o IP Grupy Ava.
32.5 Klienci nie będą kopiować, modyfikować, rekompilować, używać inżynierii wstecznej lub tworzyć
produktów podobnych do IP Grupy Ava lub sposobu w jaki ona działa.
32.6 Jeśli Klient ma uwagi odnośnie usług AvaTrade lub pomysły jak je polepszyć, AvaTrade chętnie
się z nimi zapozna. Dzięki temu, Klient zapewni AvaTrade wieczystą, nie odpłatną, nieodwołalną,
niezbywalną licencję, z prawem do udzielania licencji, aby wykorzystać i wdrożyć pomysły lub
uwagi Klienta w usługi AvaTrade, i żeby w inny sposób wykorzystać pomysły Klienta i
komentarze w przypadku zapłaty czy rekompensaty.

33. NAGRANIA
33.1 Klient zgadza się i jest świadom, że konwersacje nawiązujące do konta Klienta, pomiędzy
Klientem a personelem AvaTrade mogą być automatycznie nagrywane bez uprzedniego
ostrzeżenia Klienta
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33.2 Klient dodatkowo wyraża zgodę na używanie przez AvaTrade, ich spółki zależne, stowarzyszone
oraz agentów, nagrań i transkrypcji według własnego uznania, w przypadku sporu, bądź
procedur, które mogłyby nastąpić.
33.3 Klient rozumie, że AvaTrade niszczy takie nagrania w regularnych odstępach czasu zgodnie z
opublikowanymi biznesowymi procedurami AvaTrade oraz zgodą klienta na takie postępowanie.

34. LEGALNE RESTRYKCJE
34.1 Bez uprzedniego ograniczania, Klient rozumie, że prawa dotyczące kontraktów finansowych
różnią się na świecie i do obowiązków Klienta należy upewnienie się, że działa zgodnie z
prawem, regulacjami, czy dyrektywami istotnymi w kraju zamieszkania Klienta, w związku z
użytkowaniem strony.
34.2 Aby rozwiać wątpliwości, możliwość dostępu do strony AvaTrade nie oznacza, że serwis
AvaTrade i/lub aktywność Klienta podlegają prawom, regulacjom, czy dyrektywom
obowiązującym w kraju zamieszkania Klienta.
34.3 Ta strona nie stanowi oraz nie może być użyta w celu oferty, czy też nakłaniania kogokolwiek
pod żadną jurysdykcją w jakiej taka oferta, czy też nakłanianie nie jest autoryzowane lub kiedy
dana osoba nie jest uprawniona do składania tego typu ofert.
34.4 W związku z użytkowaniem tej strony oraz oferowaniem przez nią kontraktów finansowych,
mogą być ograniczone niektóre jurysdykcje, dlatego też klienci użytkujący tą stronę zobowiązani
są do doinformowania siebie w zakresie obowiązujących restrykcji i regulacji.

35. DEKLARACJA
35.1 Akceptując to oświadczenie, Klient jednoznacznie deklaruje, że pieniądze zainwestowane na
jego koncie AvaTrade nie pochodzą z przemytu narkotyków, uprowadzenia, czy jakiejkolwiek
innej kryminalnej działalności.

36. ŚCIĄGALNOŚĆ PODATKÓW
36.1 Klient wie, rozumie oraz zgadza się, że AvaTrade nie ściąga podatków dla jakichkolwiek organów.
36.2 Bez uszczerbku dla powyższego, jest to obowiązkiem Klienta, by przekalkulować oraz zapłacić
wszelkie podatki dotyczące kraju zamieszkania danego Klienta, następujące jako rezultat
użytkowania oraz handlowania w serwisie AvaTrade.
36.3 Bez naruszania wyłącznej odpowiedzialności Klienta za przedstawianie płatności podatków,
Klient zgadza się, by AvaTrade potrącała podatek, który może być wymagany przez prawo, ale
musi być obligowany, jako wynik aktywności na platformie AvaTrade.
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36.4 Klient jest świadom, że sumy jakie mogą być wypłacane przez Klienta z konta AvaTrade danego
Klienta są „dużymi sumami”, z których AvaTrade może potrącać takie podatki oraz, że Klientowi
nie przysługują żadne roszczenia odnośnie dedukowania sum owych podatków.

37. BEZCZYNNOŚCI I ADMINISTRACJI OPŁATY
37.1 OPŁATA ZA BRAK AKTYWNOŚCI
Klient przyznaje, że konto handlowe Klienta może być podmiotem opłat za brak aktywności,
chyba, że zabrania tego prawo. Po 3 kolejnych miesiącach bez używania platformy („Okres Braku
Aktywności”) oraz każdym sukcesywnym okresie Braku Aktywności, opłata za bezczynność
zostanie odjęta od wartości rachunku handlowym Klienta.
Opłata za brak aktywności:
USD Account: $25
EUR Account: €25
GBP Account: £25
Obowiązujące opłaty podlegające okresowo zmieniać.
37.2 OPŁATA ADMINISTRACYJNA
Klient przyznaje, że konto handlowe Klienta może być podmiotem roczna opłata
administracyjna, chyba, że zabrania tego prawo. Po 12 kolejnych miesiącach bez używania
platformy („Okres Braku Aktywności”) roczna opłata administracyjna zostanie odjęta od
wartości rachunku handlowym Klienta: Jest to w celu rekompensaty kosztów poniesionych w
tworzeniu usługa, choć nie mogą być używane.
Opłata Administracyjna:
USD Account: $100
EUR Account: €100
GBP Account: £100
Obowiązujące opłaty podlegające okresowo zmieniać.

38. PROCEDURY – IDENTYFIKACJA KONTA
38.1 Klient zdaje sobie sprawę, że obowiązujące przepisy wymagane przez instytucje finansowe
wymagają weryfikacji oraz zapisu informacji identyfikujących osobę, która otwiera konto.
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38.2 Klient dodatkowo zdaje sobie sprawę, że AvaTrade dokłada starań by zapobiec oszustwom oraz
potwierdzić identyfikację Klienta.
38.3 Stosownie do tego, Klient zapewnia AvaTrade, bądź powinien zapewnić AvaTrade bezzwłocznie,
otwierając konto handlowe, dostarczając przy tym informacje identyfikacyjne oraz dokumenty
wymagane przez AvaTrade, zawierające kopię dwustronną dowodu osobistego Klienta, kopię
rachunku za media Klienta (np. rachunek telefoniczny, podatek od nieruchomości, rachunek za
wodę lub prąd, itp.), kopię obu stron karty kredytowej danego Klienta (w przypadku składania
depozytu poprzez kartę kredytową).
38.4 Klient potwierdza, że przedstawił prawidłowe, rzeczywiste dane, które są kompletną informacją
dla procesu rejestracyjnego oraz że Klient nie personifikuje pod swoją postacią żadnej innej
osoby, bądź podmiotu, czy też nie przekręca przynależności innej osoby, podmiotu, bądź
stowarzyszenia, używając fałszywych nagłówków, danych lub nie maskuje identyfikacji Klienta
przed AvaTrade w żaden sposób.

39. PROCEDURY WYPŁAT I DEPOZYTÓW
39.1 Klient dodatkowo zdaje sobie sprawę oraz akceptuje procedury AvaTrade dotyczące wypłat oraz
składania depozytów, jakie przedstawiono poniżej:
(i)

Polecenie wypłaty: dostarczenie dokumentacji wymagane od czasu do czasu przez
regulacje Anti Money Laundering (Regulacje Przeciw Praniu Pieniędzy), firmy kart
kredytowych oraz AvaTrade, jest warunkiem, podstawą egzekucji polecenia wypłaty.

(ii) Klient jest świadomy, że wypłaty mogą zająć więcej czasu, niż się przewiduje, z wielu
powodów, niektórych pod kontrolą AvaTrade, niektórych niezależnych.
(iii) Depozyty z kart kredytowych mogą być, nawiązując do regulacji firm kart kredytowych,
zwracane na tą samą kartę kredytową, kiedy następuje wypłata. Wypłaty na konto
bankowe, gdzie zainicjowano złożenie depozytu poprzez kartę kredytową będą
rozliczane z powrotem przez kartę kredytową, bądź przez konto bankowe podane przez
AvaTrade. Wypłaty na konta bankowe mogą zająć więcej czasu, niż się przewiduje, z
powodu procedur bezpieczeństwa
(iv) Zróżnicowanie depozytów z kart kredytowych: Wybierając na swoim koncie walutę inną
niż USD, karta kredytowa Klienta może być obciążona sumą odpowiadającą danym
kursom walutowym oraz podatkom firmy owej karty kredytowej, może się ona
nieznacznie różnić od sumy początkowej, która została zdeponowana przez Klienta w
walucie jego konta. Klient niniejszym akceptuje pojawianie się tego typu wariacji i
niniejszym potwierdza, że nie wyraża sprzeciwu wobec opłat.
(v) Składając depozyt przez Bank Transfer, jak wymagają regulacje przeciw praniu
pieniędzy Klient jest zobowiązany do użycia swojego konta bankowego,
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zarejestrowanego pod nazwiskiem oraz w kraju zamieszkania danego Klienta.
Jakiekolwiek wypłaty funduszy z konta AvaTrade Klienta na konto bankowe, mogą być
zrealizowane tylko wtedy, gdy dane konto zostało wcześniej użyte do złożenia
depozytu.
(vi) Alternatywne metody płatności (internetowych dostawców usług transferu pieniędzy,
itp.): podczas deponowania pieniędzy w inny sposób, niż za pomocą karty kredytowej
i/lub banku, Klient zgadza się i jest świadomy, że podlega regulacjom oraz zasadom
danych serwisów usługowych, w tym, ale nie ograniczających się do podatków, opłat i
innych restrykcji. AvaTrade według własnego uznania może wykonywać wypłaty do
organu innego, niż oryginalnie depozytowego, zgodnie z regulacjami przeciw praniu
pieniędzy.

40. OŚWIADCZENIA
40.1 Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie wyciągów z konta oraz potwierdzeń online.
40.2 AvaTrade powiadomi Klienta o zabezpieczeniu jego raportów hasłem
40.3 Klient będzie miał możliwość dziennego, miesięcznego i rocznych wyciągów z konta
zawierających aktywność transakcyjną, oświadczenia o zyskach i stratach, otwartych pozycjach,
saldach marginesowych, kredytach oraz debetach konta, itp.
40.4 Wydruki miesięcznych oświadczeń są dostępne na życzenie Klienta oraz mogą narażać na
okazyjne opłaty.
40.5 Oświadczenia są uznawane za otrzymane, kiedy są dostępne dla danego Klienta AVATRADE,
niezależnie od tego, czy Klient rzeczywiście przeczytał oświadczenie.
40.6 Klient jest odpowiedzialny za powiadomienie AVATRADE w razie zmiany adresu email.
40.7 Zgoda jest skuteczna aż do jej odwołania przez Klienta w formie pisemnej i jej dostarczenia do
AVATRADE, w nawiązaniu do sekcji 16 w umowie Klienta.

41. ZGODA NA PODPIS ELEKTRONICZNY
41.1 Elektronicznie podpisując zgodę oraz wymagane dokumenty na koncie AvaTrade, Klient jest
świadom pokwitowania listu do Klienta po utworzeniu konta, zgody Klienta oraz innych
dokumentów zawartych jako część pakietu elektronicznego konta AvaTrade. Klient zgadza się na
powiązanie ich informacji oraz warunków.
41.2 Nawiązując, podpisując umowę rachunku AvaTrade oraz powiązując dokumenty, Klient przystaje
na podtrzymywanie przez AvaTrade wysyłania oraz przez Klienta odbioru dokumentów
elektronicznych z handlu i kont Klienta.
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42. ZGODA NA WYKONYWANIE
POZAGIEŁDOWYM LUB MTF

ZLECEŃ

NA

RYNKU

42.1 Klient niniejszym jest świadom i wyraża zgodę, by AvaTrade wykonywało zlecenia Klienta na
rynku pozagiełdowym lub MTF.

43. ZRZECZENIA I ZMIANY
43.1 Klient rozumie, zgadza się i zdaje sobie sprawę z tego, że AvaTrade może zmienić umowę w
dowolnym czasie.
43.2 AvaTrade ogłosi Klientowi wszelkie zmiany umieszczając owe zmiany na stronie internetowej
AvaTrade lub wysyłając wiadomość e-mail do Klienta w ciągu 7 dni przed uwidocznieniem się
zmian.
43.3 Klient zgadza się na bycie powiązanym ze zmianami, które mogą wystąpić na stronie.
43.4 W przypadku, gdy Klient nie sprzeciwia się danym zmianom lub poprawkom, Klient wyraża
zgodę na likwidację otwartych pozycji oraz aktywów przez AvaTrade na koncie Klienta w ciągu
około 10 dni roboczych po ogłoszeniu poprawek lub zmian, o których Klient został
poinformowany lub które zostały umieszczone na stronie internetowej AvaTrade.
43.5 Żadne zrzeczenie się lub zmiana niniejszej Umowy nie może być dorozumiane z żadnego
przebiegu postępowania między stronami lub uszkodzeń, awarii, czy niepowodzeń agentów
AvaTrade, nie ma możliwości dochodzenia do swoich praw na podstawie jakiegokolwiek
zrzeczenia, na podstawie niniejszej Umowy, w żadnym wypadku.
43.6

Żadne przeciwne umowy ustne, czy też instrukcje nie są uznawane, ani wykonywane.

44. CAŁOŚĆ UMOWY
44.1 Niniejsza Umowa razem ze wszystkimi referencjami oraz polityką i procedurami AvaTrade oraz
Oświadczeniem o Ryzyku, Warunkach Handlu i Opłatach, Klient aktywów Kluczowe informacje
dokumentów, oraz Oświadczeniu o Prywatności ucieleśnia całą umowę zawartą pomiędzy
AvaTrade a Klientem, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pisemne i ustne.

45. ZADANIE
45.1 Klient nie może przepisywać lub przenosić swoich praw, bądź obowiązków pod niniejszą Umową
na osobę trzecią bez wcześniejszego pisemnego poinformowania oraz zgody AvaTrade. Wszelkie
próby przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne. AvaTrade może dowolnie
przypisać tą Umowę.
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46. PRAWO I SĄDOWNICTWO
46.1 Niniejsza Umowa, prawa oraz obowiązki stron niniejszej umowy, a postępowanie sądowe lub
administracyjne lub postępowanie wynikające bezpośrednio lub pośrednio na podstawie
niniejszej Umowy lub w związku z transakcjami przewidzianymi niniejszym są regulowane,
interpretowane i wykonywane we wszystkich aspektach zgodnie z prawem Irlandii i AvaTrade.
Klient niniejszym nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.

47. EFEKT WIĄZANIA
47.1 Umowa ta powinna być ciągła i obejmuje, indywidualnie i zbiorowo, wszystkie rachunki Klienta,
w dowolnej chwili otwarte lub wznowione bez względu AvaTrade na jakiekolwiek zmiany w
jakimkolwiek czasie
47.2 Niniejsza Umowa w tym wszystkich zezwoleń , powinno przynosić korzyści AvaTrade i jej spółek
zależnych, stowarzyszonych , agentów, następców i cesjonariuszy , czy po fuzji , konsolidacji lub
w inny sposób , i są wiążące Klienta i / lub nieruchomości, wykonawcy testamentu , kuratorów ,
administratorzy , przedstawicieli prawnych , następców z Klientem .
47.3 Klient niniejszym ratyfikuje wszystkie transakcje z AvaTrade dokonane przed dniem zawarcia
niniejszej Umowy, i zgadza się , że prawa i obowiązki Klienta w odniesieniu do nich są
regulowane postanowieniami niniejszej Umowy .
KLIENT ZDAJE SOBIE SPRAWĘ OTRZYMUJĄC, CZYTAJĄC ORAZ ROZUMIEJĄC WSZYSTKO POWYŻEJ ORAZ
ZGADZA SIĘ NA BYCIE PODMIOTEM WSZELKICH WARUNKÓW I REGULACJI W NINIEJSZYM
DOKUMENCIE
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