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Rozdział 2
Produkty złożone - ogólne powiadomienie o ryzyku

Niniejsze ostrzeżenie jest przekazywane klientowi zgodnie z zaleceniami FCA. Niniejsze ostrzeżenie nie
informuje o wszystkich zagrożeniach i innych istotnych aspektach produktów pochodnych, takich jak
kontrakty typu futures i opcje. Inwestowania w tego typu produkty finansowe nie jest odpowiednie dla osób,
które nie rozumieją
zapisów zawieranej umowy oraz nie rozumieją ryzyka jakie wiąże się
z inwestowaniem. Osoba, która decyduje się na inwestycje w tego typu instrumenty finansowe powinna być
świadoma, że umowa jest odpowiednia z uwagi na obecną sytuację finansową.
Każdy instrument pochodny wiąże się z innym rodzajem ryzyka, dlatego przy podejmowaniu decyzji
o obrocie nimi należy pamiętać o następujących kwestiach:
(a)

Kontrakty na różnicę (CFD) są porównywalne do kontraktów terminowych na pary
walutowe. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do kontraktów futures i opcji, kontrakty
CFD mogą być rozliczane tylko w gotówce. Inwestowanie w CFD niesie ze sobą ryzyko
podobne do inwestowania w kontrakty futures lub opcje. Wpływ na transakcje
w kontrakty CFD mają również okoliczności i warunki, o których mowa w punkcie (c).

(b)

Inwestowanie Rolling Spot Forex/FX CFD wiąże się z podobnym ryzykiem, jak inwestowanie
w kontrakty futures i osoba która decyduje się na inwestowanie w tego typu produkty
powinna być tego świadoma. Wpływ na transakcje Rolling Spot Forex/FX CFD mają również
okoliczności i warunki, o których mowa w punkcie (d). Oprócz standardowym ostrzeżeniem
zawartym w niniejszych warunkach, należy mieć świadomość, że handel walutowy jest jedną
z najbardziej ryzykownych form inwestycji dostępnych na rynkach finansowych i jest
odpowiedni tylko dla doświadczonych osób i instytucji. Biorąc pod uwagę możliwość utraty
zainwestowanych środków, spekulacje na rynku walutowym należy przeprowadzać wyłącznie
z funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, które w przypadku ich utraty nie wpłyną
znacząco na sytuację finansową jednostki lub instytucji.
Jeśli w przeszłości klient nie inwestował w tego typu instrumenty, zalecamy, aby przed
rozpoczęciem inwestowania zapoznać się z charakterem transakcji walutowych. Należy
pamiętać, że inwestowanie w transakcje typu Rolling Spot Forex/FX CFD, kontrakty CFD,
kontrakty futures i opcje wiąże się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków oraz środków
znajdujących się w depozycie zabezpieczającym. Środki przeznaczone na inwestycje tego
typu należy traktować wyłącznie jako kapitał podwyższonego ryzyka, a ich utrata nie będzie
miała wpływu na obecną i przyszłą sytuację finansową klienta, w tym program emerytalny,
oraz nie zostaną zaniedbane zobowiązania klienta wobec osób trzecich.
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(c)

Rynki zagraniczne. Na rynkach poza Wielką Brytanią występują innego rodzaju ryzyka, które
może być większe, niż na rynkach w Wielkiej Brytanii. Na potencjalny zysk lub stratę z
transakcji na rynkach zagranicznych lub w walucie obcej będą miały wpływ różnice kursowe.
Zwiększone ryzyko może być związane z politycznymi lub gospodarczymi informacjami w
zagranicznych mediach, które mogą znacząco i trwale wpłynąć na zmianę warunków
handlowych, dostępność rynku lub cenę walut.

(d)

Zlecenia zmniejszające ryzyko. Złożenie niektórych zleceń (np.: "stop loss" lub "stop limit"),
które mają na celu ograniczenie strat do pewnych kwot, nie zawsze mogą być zrealizowane,
ponieważ warunki rynkowe lub ograniczenia technologiczne mogą uniemożliwić realizację
zleceń tego typu. Strategie wykorzystujące kombinacje pozycji, takich jak pozycje "spread"
i "straddle", mogą być równiże ryzykowne, a nawet bardziej ryzykowne niż proste pozycje
"długie" lub "krótkie".

(e)

Ceny. Ceny zamieszczone w systemie transakcyjnym niekoniecznie muszą odzwierciedlać
szerszy rynek. Wybieramy ceny zamknięcia, które będą używane do określania wymagań
dotyczących depozytu zabezpieczającego oraz okresowego oznaczania pozycji na
rachunkach klientów. Chociaż spodziewamy się, że ceny te będą w rozsądnym stopniu
powiązane z cenami dostępnymi na rynku międzybankowym, stosowane przez nas ceny
mogą różnić się od cen dostępnych dla banków i innych uczestników rynku
międzybankowego. W związku z tym możemy zachować dużą swobodę w ustalaniu
wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających i zbieraniu funduszy
zabezpieczających.

(f)

Ryzyko weekendowe. Różne sytuacje, lub wydarzenia mogą pojawić się w weekend (piątek
20.00 GMT - niedziela 18.00 GMT), gdy rynki walutowe są zamknięte, co może spowodować
otwarcie rynków walutowych po znacznie innej cenie niż w przypadku zamknięcia lub
piątkowego popołudnia. Nasi klienci nie będą mogli korzystać z systemu transakcyjnego w
celu składania lub zmiany zamówień w weekendy, a także w innych okresach, kiedy rynki są
ogólnie zamknięte. Istnieje znaczne ryzyko, że zlecenia stop-loss, które mają na celu
ochronę otwartych pozycji w weekend, będą realizowane na poziomach znacznie gorszych
niż ich określona cena.

(g)

Handel elektroniczny. Obrót kontraktami OTC przez system transakcyjny może różnić się od
handlu na innych elektronicznych systemach transakcyjnych, a także handlu na rynku
konwencjonalnym lub otwartym. Klienci handlujący w systemie handlu elektronicznego są
narażeni na ryzyko związane z systemem, w tym na awarie sprzętu i oprogramowania oraz
przestoje systemów, w odniesieniu do systemu transakcyjnego, systemów klienta
indywidualnego i infrastruktury komunikacyjnej (na przykład Internetu) połączenie
platformy z klientami.
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(h)

Transakcje z zobowiązaniami warunkowymi, które są zabezpieczone depozytem
zabezpieczającym, wymagają dokonania serii płatności w oparciu o cenę zakupu, zamiast
natychmiastowej zapłaty całej ceny zakupu. Możesz utrzymać całkowitą stratę depozytu
zabezpieczającego, którą zdeponujesz u nas w celu ustalenia lub utrzymania pozycji. Jeśli
rynek ruszy przeciwko tobie, możesz zostać wezwany do zapłacenia znacznego
dodatkowego depozytu zabezpieczającego w krótkim czasie, aby utrzymać pozycję. Jeśli nie
zdołasz tego zrobić w wymaganym czasie, twoja pozycja może zostać zlikwidowana ze
stratą, a ty będziesz odpowiedzialny za ewentualny deficyt. Nawet jeśli Transakcja nie jest
oprocentowana, może nadal wiązać się z obowiązkiem dokonywania dalszych płatności w
pewnych okolicznościach, wykraczających poza kwotę wypłaconą w momencie zawarcia
umowy w momencie zawarcia umowy. Transakcje z tytułu zobowiązań warunkowych, które
nie są przedmiotem obrotu na lub na zasadach uznanej lub wyznaczonej giełdy
inwestycyjnej, mogą narazić użytkownika na znacznie większe ryzyko.

(i)

Collateral. Jeśli deponujesz collateral jako zabezpieczenie, powinieneś ustalić, w jaki sposób
twoje zabezpieczenie będzie rozpatrywane. Wpłacone zabezpieczenie może utracić swoją
tożsamość jako własność po przeprowadzeniu transakcji w twoim imieniu. Nawet jeśli twoje
transakcje powinny ostatecznie okazać się opłacalne, możesz nie odzyskać tych samych
aktywów, które zdeponowałeś i być może będziesz musiał przyjąć płatność w gotówce.

(j)

Prowizje. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś uzyskać szczegółowe informacje na
temat wszystkich prowizji i innych opłat, za które będziesz odpowiedzialny. Jeśli
jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone w kategoriach pieniężnych (ale na przykład jako spread
transakcji), powinieneś uzyskać wyraźne pisemne wyjaśnienie, w tym odpowiednie
przykłady, w celu ustalenia, co takie opłaty mogą oznaczać w konkretnych warunkach
pieniężnych.

(k)

Niewypłacalność. Każda niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązania może skutkować
zamknięciem pozycji bez zgody klienta. W niektórych okolicznościach klient może nie
odzyskać rzeczywistych aktywów, które złożył jako zabezpieczenie, i być może będzie
musiał zaakceptować każdą dostępną płatność w gotówce. Dodatkowo klient przekazuje
pełne prawo własności i tytuł do części lub całości środków, które zdeponuje jako niezbędne
zabezpieczenie otwartych pozycji lub pokrycie rzeczywistych lub przyszłych zobowiązań
(które będą obliczane codziennie na podstawie otwartych pozycji i transakcji klienta, które
mogą być większe niż Margin wymagany do utrzymania otwartych pozycji, zgodnie z
warunkami rynkowymi), tak, że klient nie będzie mieć praw własności do części lub całości
środków oraz będzie klasyfikowany wyłącznie jako wierzyciel w odniesieniu do roszczeń
wobec TeraFX.
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Inwestuj w CFD, Rolling Spot Forex / FX CFD, transakcje futures lub opcje, jeśli akceptujesz wysoki poziom
ryzyka, w szczególności ryzyka opisanego w niniejszym Ostrzeżeniu o ryzyku. Musisz być przygotowany na
możliwość utraty wszystkich środków, które zdeponowałeś, jak również na możliwość poniesienia
dodatkowych opłat (takich jak odsetki) lub kosztów, które ponosimy w celu odzyskania środków.

COMPLIANCE DEPARTMENT
Tera Europe Limited
125 Old Broad Street
London
EC2N 1AR
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