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Tera Europe Limited
Warunki handlowe (Rachunek osobisty)
Niniejsze warunki handlowe (określane jako „Warunki”, „Umowa z klientem” zawierają warunki regulujące
kwestie Państwa rachunku w Tera Europe Limited oraz wszelkie transakcje w obrębie tego Rachunku
zawierane z Tera Europe Limited. W warunkach tych, niżej podpisany klient określany jest jako „klient” lub
„Pan/Pani/Państwo”. Tera Europe Limited może być również określana jako „Broker", „Firma", „Tera",
„TeraFX", „my", „nas" czy „nasze".
WAŻNE - PROSIMY O PRZECZYTANIE
W Załączniku 2 podano Ostrzeżenie o ryzyku zgodne z wymogami Urzędem ds. Postępowania Finansowego
oraz innymi zasadami („Ogólne ostrzeżenie o ryzyku"), które określa poszczególne ryzyka inwestycyjne
podczas inwestowania w złożone instrumenty finansowe. Wypełnienie przez Pana/Panią formularza
aplikacyjnego przeznaczonego dla klientów będzie traktowane jako świadome potwierdzenie przez
Pana/Panią, że uważnie zapoznał się Pan/Pani z ryzykiem przedstawionym w Ogólnym ostrzeżeniu o ryzyku
oraz jest Pan/Pani gotowy/a żeby je zaakceptować.
1.

Informacje ogólne
1.1

Informacje o nas. Tera Europe Limited prowadząca działalność handlową pod nazwą
TeraFX, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem spółki 07604372 z siedzibą przy 125
Old Broad Street, Londyn, EC2N 1AR, Zjednoczone Królestwo, uprawniona i regulowana
przez Urząd ds. Postępowania Finansowego („FCA”) , Nr w FCS 564741.

1.2

Nasze usługi. Świadczymy usługi polegające tylko na realizacji zleceń maklerskich dla
kontraktów na transakcje różnicowe (określane jako „CFD”) z różnorodnymi
podstawowymi aktywami referencyjnymi, Rolling Spot Forex/FX konkratky CFD, oraz
świadczymy usługi polegające tylko na realizacji zleceń maklerskich dla transakcji w innych
takich produktach w obrębie naszego pozwolenia z FCA, co możemy każdorazowo ustalić,
według naszego uznania.

1.3

Nasze uprawnienia. W związku z jakąkolwiek Transakcją, będziemy realizować takie
transakcje jako matched principal broker [makler świadczący usługi z dopasowaniem kwot
kapitałowych], o ile wyraźnie nie ustalono inaczej, przedmiotowa umowa wchodząca w
zakres naszych uprawnień z FCA, w których będziemy pełnić funkcję pośrednika w
odniesieniu do określonej Transakcji lub Transakcji w ramach niniejszych Warunków.

1.4

Państwa uprawnienia. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, będą Państwo
zawierać w stosunku do nas, Transakcje jako zleceniodawcy Jeżeli pełni Pan/Pani funkcję
pośrednika, niezależnie od tego czy identyfikuje Pan/Pani zleceniodawcę z nami, nie
jesteśmy zobowiązani do zaakceptowania, tego zleceniodawcy jako klienta, oraz, w
konsekwencji, będziemy mieć prawo do uznania Pani/Pana za zleceniodawcę w
odniesieniu do każdej Transakcji.

1.5

Język komunikacji. Mogą Państwo komunikować się z nami w języku angielskim.
Wszystkie nasze standardowe dokumenty będą dostępne w języku angielskim. Jeżeli
dokument jest przetłumaczony na inny język, będzie służył jedynie dla wygody [klienta], a
jedynie wersja angielskojęzyczna będzie uznawana za nadrzędną.
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1.6

Data rozpoczęcia [obowiązywania]. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze
umowy zawarte między nami a Panem/Panią w tym samym przedmiocie i stają się
skuteczne, gdy Pan/Pani wyrazi zgodę na niniejsze Warunki, wypełniając formularz
aplikacyjny przeznaczony dla klienta. Wypełniając formularz aplikacyjny przeznaczonego
dla klienta, potwierdza Pan/Pani, że przeczytał/a, zrozumiał/a oraz wyraził/a zgodę na
przestrzeganie niniejszych Warunków wobec nas.

1.7

Odstąpienie od umowy. Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną działającą w celach, które
wykraczają poza Pan/Pani przedsiębiorstwo, branżę lub zawód, przysługuje Panu/Pani
okres czternastu (14) dni kalendarzowych od zaakceptowania niniejszych Warunków by
odstąpić od nich bez kary oraz bez podawania przyczyny. Niniejsze prawo do odstąpienia
od umowy nie ma zastosowania po realizacji jakiejkolwiek Transakcji wykonywanej w
ramach niniejszych Warunków, które po tym czasie pozostaną wobec Pana/Pani wiążące.

1.8

Zmiany. Możemy zmienić niniejsze Warunki przekazując Panu/Pani pisemne
zawiadomienie pocztą lub e-mailem. Każda zmiana staje się skuteczna w terminie
określonym w zawiadomieniu, oraz będzie uważana za zaakceptowaną, jeżeli i kiedy złoży
Pan/Pani u nas Zlecenie po upływie terminu, w którym zmiana staje się skuteczna. Każda
zmiana, o którą Pan/Pani wnioskował/a musi zostać uzgodniona w formie oficjalnej
zmiany do umowy [sporządzonej] przez nas. O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, zmiana
nie wpłynie na żadne niezrealizowane Zlecenie czy Transakcję oraz na żadne prawa ani
obowiązki prawne, które mogły już wcześniej istnieć. Jeżeli nie chce Pan/Pani wyrazić
zgody na wprowadzone przez nas zmiany, może Pan/Pani złożyć wniosek o zamknięcie
dowolnej z otwartych Transakcji i swojego Rachunku zgodnie z niniejszymi Warunkami.

1.9

Obowiązki wobec Państwa. Postanowień w niniejszych Warunkach nie można uznać za
wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek naszych obowiązków lub zobowiązań wobec
Państwa, zgodnie z odpowiednimi zasadami lub przepisami FCA, zgodnie, z którymi nie
możemy ich wyłączyć lub ograniczyć. Jeżeli zachodzi konflikt pomiędzy niniejszymi
Warunkami oraz Przepisami FCA, znaczenie nadrzędne mają Przepisy FCA.

1.10

Powinności i obowiązki. Nie ponosimy większej odpowiedzialności lub obowiązku
powierniczego niż ta/ten nałożony przez Przepisy FCA lub niniejsze Warunki.

1.11

Zrzeczenie się odpowiedzialności za ograniczenia geograficzne. Pomimo, że wymiana
walut odbywa się globalnie, spread betting i kontrakty CFD już nie. Niektóre kraje nie
pozwalają na ich zastosowanie i obowiązkiem każdego jest upewnienie się, że [dane kraje]
przestrzegają wszelkich lokalnych przepisów, które mają w nich [w danych krajach]
zastosowanie, zarówno pod względem faktycznego posiadania rachunku, jak i
odpowiednich obowiązujących przepisów podatkowych. W szczególności my nie
wyrażamy zgody na to, żeby mieszkańcy Stanów Zjednoczonych lub ich obywatele
posiadali u nas rachunek bankowy. Państwo zobowiązują się nie uzyskiwać dostępu do
stron internetowych lub platform transakcyjnych powiązanych z firmą Tera ze Stanów
Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju, w którym spreadbetting lub handel z
firmą mającą siedzibie w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem.
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2.

Terminy w zakresie postanowień umowy
2.1

3.

Czas będzie istotnym czynnikiem w odniesieniu do wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszych Warunków i Transakcji lub w związku z nimi. Oznacza to, że określone terminy
i daty w niniejszych Warunkach są decydujące i obowiązkowe. Wszelkie opóźnienia,
uzasadnione lub nie, mogą być podstawą do zakończenia Transakcji lub wypowiedzenia
niniejszych Warunków.

Klasyfikacja klientów
3.1

Dla celów usług dostarczanych przez nas, zgodnie z niniejszą Umową, możemy przyznać
Państwu status Klienta detalicznego, Klienta profesjonalnego lub Uprawnionego
kontrahenta, stosownie do przepisów FCA i naszych wewnętrznych zasad, w tym Zasad
kwalifikacji. Gdy przyznajemy Państwu status Klienta detalicznego, w określonych
okolicznościach mogą Państwo ubiegać się o przyznanie statusu Klienta profesjonalnego
(„Klient detaliczny, który zdecydował się na status profesjonalny"). Jeżeli przyznaliśmy
Państwu status Klienta profesjonalnego na Państwa życzenie, utracą Państwo ochronę
przyznawaną Klientom detalicznym (oprócz tej przyznawanej również Klientom
profesjonalnym) zgodnie z przepisami FCA. Dostarczymy Państwu jasne pisemne
ostrzeżenie dotyczące poziomów ochrony i praw do rekompensaty dla inwestora, które
mogą Państwo utracić w takich okolicznościach.

Niniejsze Warunki handlowe mają zastosowanie do klientów [spółki] Tera, którzy posiadają
status Klientów detalicznych zgodnie z Zasadami klasyfikacji [spółki] Tera.
4.

Obowiązujące przepisy i wymogi rynku
4.1

Podleganie obowiązującym przepisom. Niniejsze warunki i wszelkie Transakcje podlegają
obowiązującym przepisom.

4.2

Podmiot zapewniający płynność rynku i działanie rynku. Jeżeli Podmiot zapewniający
płynność instrumentów finansowych lub rynku („LP”) (lub Broker świadczący usługi
pośrednictwa lub pośrednik działający pod nadzorem lub w wyniku działań
podejmowanych przez niego) podejmuje wszelkie działania, które według nas wpływają
lub mogą wpływać na Transakcję, możemy podjąć wszelkie działania, które w uzasadniony
sposób uznamy za wskazane, aby odpowiadały takim działaniom lub złagodzić wszelkie
straty poniesione w wyniku takich działań. Wszelkie takie działania podjęte przez nas
będą dla Państwa wiążące.

4.3

Potwierdzają Państwo, że ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność, i że my nie
ponosimy odpowiedzialności, za przestrzeganie przez Pana/Panią jakichkolwiek przepisów
prawa lub Obowiązujących przepisów dotyczących korzystania przez Pana/Panią z usług
świadczonych przez nas na podstawie niniejszych Warunków, w tym, między innymi,
wszelkich przepisów prawnych, regulacji i zasad w Państwa lub w każdej innej jurysdykcji
związanych z opodatkowaniem, wymianą walut i kontrolą kapitału, oraz za zgłaszanie lub
spełnianie wymogów, które mogą mieć zastosowanie w związku z krajem obywatelstwa,
miejscem zameldowania, miejscem zamieszkania lub statusem podatkowym.
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5.

Realizacja i porady
5.1

Wyłączna realizacja. [Spółka] Tera nie świadczy usług inwestycyjnych w ramach MiFID
[Dyrektywy Europejskiej dotyczącej rynku instrumentów i produktów finansowych]
dotyczącej "doradztwa inwestycyjnego" i "zarządzania portfelem inwestycyjnym".
Zajmujemy się wyłącznie realizacją zleceń, a nie świadczymy usług doradztwa osobistego
ani nie udzielamy porad na temat zalet lub przydatności zakupu, sprzedaży lub innego
rodzaju obrotu konkretnymi inwestycjami lub realizacją określonych Transakcji, ich
prawnych, podatkowych, księgowych lub innych konsekwencji lub na temat składu
jakiegokolwiek rachunku lub jakichkolwiek innych praw lub zobowiązań związanych z
takimi inwestycjami lub Transakcjami. Należy pamiętać, że samo wyjaśnienie warunków
Transakcji lub Instrumentu Finansowego lub jego cech wydajnościowych nie stanowi
samo w sobie porady dotyczącej zalet inwestycji.

5.2

Informacje dodatkowe. W jakich sytuacjach podajemy ogólne zalecenia handlowe,
sprawozdania rynkowe lub inne informacje:

5.3

(a)

jest to zależne od Państwa relacji handlowej z nami. Są one dostarczane
wyłącznie w celu umożliwienia Państwu podejmowania własnych decyzji
inwestycyjnych i nie stanowią osobistego doradztwa ani porady.

(b)

nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani rękojmi, co do dokładności lub
kompletności takich informacji ani co do konsekwencji prawnych, podatkowych
lub księgowych jakiejkolwiek Transakcji; oraz

(c)

w przypadku, gdy informacja ma postać dokumentu zawierającego ograniczenie
dotyczące osoby lub kategorii osób, dla których dokument ten jest przeznaczony
lub dla których jest przekazywany, wyrażają Państwo zgodę na to, że nie przekażą
go [innym] wbrew temu ograniczeniu.

Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że jest Pan/Pani w stanie ocenić zalety
oraz zrozumieć i zaakceptować charakter i ryzyko Transakcji zawartych zgodnie z
niniejszymi Warunkami oraz że nie opiera się Pan/Pani na poradach od nas w zakresie
zalet jakiejkolwiek takiej Transakcji. Nie zapewniamy żadnej gwarancji, co do przydatności
produktów sprzedawanych w ramach niniejszej Umowy i nie przyjmujemy obowiązku
powierniczego w naszych relacjach z Państwem. W Załączniku 2 (Ogólne ostrzeżenie o
ryzyku dotyczące produktów złożonych) do niniejszej Umowy podano Ogólne ostrzeżenie
o ryzyku dotyczące Produktów złożonych („Ostrzeżenie o ryzyku”) zgodnie z przepisami
FCA oraz przepisami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(„ESMA”). Zaakceptowanie przez Pana/Panią niniejszych Warunków handlowych będzie
traktowane jako Pana/Pani świadome potwierdzenie, że dokładnie przeczytał/a Pan/Pani i
jest Pan/Pani gotowy/a na zaakceptowanie ryzyka opisanego w Ostrzeżeniu o Ryzyku oraz,
w przypadku obrotu kontraktami CFD, na szczególne ryzyko związane z inwestowaniem w
kontrakty CFD, jak to zostało wskazane w Punkcie 20 niniejszych Warunków. Jeśli istnieje
coś, czego Pan/Pani nie rozumie, zaleca się, aby zasięgnął/zasięgnęła Pan/Pani
specjalistycznej, niezależnej porady finansowej i/lub prawnej, w szczególności w zakresie
czy obrót złożonym instrumentem finansowym jest odpowiedni.
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6.

Broker wprowadzający
6.1

7.

Jeżeli Państwa rachunek został nam przedstawiony przez brokera wprowadzającego,
potwierdzają i wyrażają Państwo zgodę na to, że
(a)

upoważnili Państwo brokera wprowadzającego do przedstawienia nam Państwa i
nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za warunki jakiejkolwiek umowy
między Państwem a brokerem wprowadzającym;

(b)

część opłat lub Prowizji zapłaconych nam przez Państwo może zostać przekazana
przez nas brokerowi wprowadzającemu, co może zwiększyć całkowity koszt usług
dla Państwa i na to, że mogą Państwo skontaktować się z brokerem
wprowadzającym lub z nami, w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie;
nie będzie to kolidowało z naszym obowiązkiem najlepszej realizacji [usług], a
nasze opłaty zostaną ujawnione w Państwa zestawieniach.

(c)

wszelkie porady dla Państwa w zakresie Rachunku lub Transakcji udzielane przez
brokera wprowadzającego nie są udzielane przez lub w imieniu [spółki] Tera i nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie porady, niezależnie od ich rodzaju;
oraz

(d)

broker wprowadzający jest niezależnym pośrednikiem i nie działa jako nasz
przedstawiciel ani nie działa w naszym imieniu.

Otwieranie rachunku
7.1

Potwierdza oraz wyraża Pan/Pani zgodę na to, że jesteśmy uprawieni do polegania na
informacjach podanych przez Pana/Panią w Formularzu aplikacyjnym przeznaczonym dla
klienta, jako prawdziwych, dokładnych i kompletnych, bez obowiązku lub powinności
zasięgania dalszych informacji. Ponadto, Państwa obowiązkiem jest niezwłoczne
poinformowanie nas na piśmie, jeśli kiedykolwiek w trakcie Państwa współpracy z nami
dowiedzą się Państwo o wszelkich informacjach lub okolicznościach, które mogą w sposób
uzasadniony wskazywać, że informacje podane przez Państwa, stanowiące podstawę
naszej wstępnej oceny, uległy zmianie. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku
Rachunku wspólnego, powyższe postanowienia zawarte w niniejszym punkcie 7 i w
niniejszych Warunkach obowiązują w stosunku do każdego z Państwa lub obojga Państwa.

7.2

Rachunek należy otworzyć przed zawarciem jakiejkolwiek Transakcji z nami. Zleceń nie
można składać do momentu otwarcia Rachunku i rozliczenia otrzymanych środków. Bez
uszczerbku dla powyższego, jeżeli zezwolimy na złożenie zlecenia pomimo, że Rachunek
nie został otwarty, ani nie rozliczono otrzymanych środków, nie ogranicza to Państwa
odpowiedzialności wobec nas zgodnie z niniejszą Umową w odniesieniu do złożonego
Zamówienia. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, odmówić przyjęcia Pana/Pani
jako klienta, niezależnie od powodu, ale powiadomimy Państwa o każdej takiej odmowie,
bez podawania przyczyny, niezwłocznie po złożeniu Pana/Pani wniosku.

7.3

Weryfikacja tożsamości i inne kontrole: Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i wyraża zgodę
na to, że my lub pośrednicy działający w naszym imieniu możemy ujawnić Pana/Pani dane
osobowe zgodnie z postanowieniem punktu 29 w celu uzyskania raportów w ramach
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Procesu otwierania rachunku. Na uzasadnioną prośbę skierowaną do nas na piśmie,
będzie Pan/Pani miał/a możliwość sprawdzenia wszelkich przechowywanych przez nas
zapisów dotyczących Pana/Pani zdolności kredytowej, (jeśli istnieje). Ponadto, będzie
Pan/Pani również uprawniony/a i upoważniony/a do otrzymania kopii takich zapisów,
wyłącznie na własny koszt.
7.4

Aby zostać klientem Tera należy spełnić minimalne kryteria
a. Należy mieć ukończony 18 rok życia;
b. Nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w kraju, w którym
obecnie się Państwo znajdujecie
c. Nie wolno być bankrutem ani być objętym postępowaniem upadłościowym ani
podlegać jakimkolwiek regulacjom prawnym, które mogą uniemożliwiać
Państwu przestrzeganie niniejszych warunków handlowych;
d. Państwa dane osobowe przechowywane u nas są aktualne i uporządkowane;
e. Jeżeli jest Pan/Pani zatrudniony/a w firmie objętej regulacją, poprosił/a
Pan/Pani o pozwolenie od Państwa Specjalisty ds. Zgodności i upoważnia
Pan/Pani nas do dostarczenia kopii Pana/Pani obrotów na osobistym rachunku
do Działu ds. Zgodności.

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Jeśli dokonuje Pan/Pani transakcji giełdowych lub zakładów naruszając
jedno z powyższych [postanowień], nadal będzie Pan/Pani rozliczany/a i będzie Pan/Pani odpowiedzialny/a
za wszystkie transakcje i zakłady oraz odpowiadające im zyski lub straty. Żadna dodatkowa umowa
zawarta z jakimkolwiek członkiem personelu, ustna lub pisemna (w tym drogą e-mailową) nie będzie miała
pierwszeństwa przed niniejszymi Warunkami Handlowymi, chyba że zostanie podpisana przez
upoważnionego członka personelu, co, w celu uniknięcia wątpliwości, oznacza członka Zarządu [spółki]
Tera.
7.5

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy („AML”): Oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się
Pan/Pani, że obecnie jest Pan/Pani oraz będzie w przyszłości we wszystkich istotnych
terminach działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prania
pieniędzy oraz wszelkimi programami sankcji gospodarczych mających zastosowanie w
jurysdykcji, w której prowadzi Pan/Pani działalność. W przypadkach, gdy będziemy tego
wymagać, jeżeli zadowalający dowód tożsamości nie zostanie przez nas uzyskany w
stosownym czasie, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania współpracy z Panem/Panią.

7.6

Bribery Act 2010 [Brytyjska Ustawa Antykorupcyjna]; [Spółka] Tera w pełni spełnia wymogi
Bribery Act 2010 [Brytyjskiej Ustawy Antykorupcyjnej z 2010 r.] i nalega, aby wszyscy
partnerzy biznesowi, współpracownicy i klienci również je spełniali.

7.7

Limity rachunkóww zakresie wielkości Transakcji, które mogą Państwo zawrzeć lub kwot
jakiejkolwiek straty lub zobowiązania, na jakie może być Pan/Pani narażony/a, ochrona
salda ujemnego („SU”) dla każdego rachunku (co oznacza, że odpowiedzialność inwestora
detalicznego w odniesieniu do rachunku handlowego CFD jest ograniczona do płatności
już dokonanych na rachunek i wszelkich nieskrystalizowanych zysków na otwartych
pozycjach na rachunku) zapewnia ogólny gwarantowany limit Pana/Pani strat (klienta
detalicznego). [Spółka] TERAFXUK jest zobowiązana do zamknięcia jednej lub więcej
pozycji inwestora na możliwie najlepszych warunkach dla inwestora, jeżeli wartość
depozytu zabezpieczającego na rachunku operacyjnym CFD spadnie poniżej 50%
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minimalnego początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego dla wszystkich CFD
na rachunku. Ochrona depozytu zabezpieczającego ogranicza straty klientów w
normalnych warunkach handlowych.
7.8

Wielkość rachunku
a)

b)

c)

d)

e)

f)

7.9

Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia ograniczeń w zakresie maksymalnej
wielkości rachunku, na którego posiadanie u nas jesteśmy skłonni zezwolić klientom
Może zostać to ustalone dla każdego rodzaju rachunku tak samo (FX, CFDs i Spread
Bets) bądź inaczej. Może Pan/Pani posiadać więcej środków na swoim rachunku niż
stanowi jego limit, ale nie będzie mógł/mogła Pan/Pani wykorzystywać tych
środków, które przekraczają limit rachunku w celu handlowym.
Po zaakceptowaniu Pana/Pani wniosku o założenie rachunku może Pan/Pani zostać
powiadomiony/a o wielkości rachunku, a my zastrzegamy sobie prawo do zmiany
tej kwoty w dowolnym momencie bez uprzednich powiadomień.
Limit wielkości rachunku nie ma wpływu na ustawową ochronę zapewnianą
Państwu w wyżej wymienionym Programie Kompensacyjnym Usług Finansowych
(FSCS).
Możemy ustawić ten limit w dolarach amerykańskich, euro lub funtach szterlingach
i będzie miało to zastosowanie do dowolnej waluty bazowej, w jakiej posiadają
Państwa rachunek.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu Pana/Pani otwarte pozycje lub zakłady przekraczają
dozwoloną wielkość rachunku z powodu błędu lub z innego powodu, zastrzegamy
sobie prawo, bez obowiązku, do przywrócenia limitu Pana/Pani rachunku poprzez
zamknięcie części lub całości Państwa otwartych pozycji.
Bez względu na maksymalną wielkość określoną dla Państwa rachunku, ochrona
salda ujemnego („SU”) dla każdego rachunku zapewnia ogólny gwarantowany limit
Pana/Pani strat (klienta detalicznego).

Rachunki demonstracyjne:
a) Rachunki demonstracyjne Tera są bezpłatne, ale dostępne przez ograniczony czas.
Dostęp do platformy demonstracyjnej (demo) będzie wyłączony po 30 dniach. Za
pośrednictwem konta demonstracyjnego nie dokonuje Pan/Pani transakcji
prawdziwymi pieniędzmi.
b) Wszelkie zarobione lub stracone pieniądze są fikcyjne i nie mogą zostać
przeniesione na rachunek rzeczywisty, nie mogą zostać wypłacone, ani
zrealizowane w jakikolwiek sposób.
c) Rachunek demo służy wyłącznie do celów praktycznych i demonstracyjnych oraz
obejmuje mały wybór rynków, które oferujemy.
d) Osiągnięte zyski lub straty poniesione podczas transakcji w środowisku
demonstracyjnym niekoniecznie odzwierciedlają to, co można osiągnąć,
dokonując transakcji w rzeczywistym środowisku. Kontrakty CFD i Spread Betting
są niestabilnymi instrumentami [finansowymi] i możliwe jest szybkie zarobienie
pieniędzy lub utrata łącznej kwoty depozytu.
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e) Rachunki demonstracyjne mają na celu zademonstrowanie rzeczywistych
rachunków, ale nie zawsze są całkowicie takie same, ponieważ różne czynniki w
środowisku rzeczywistym mogą wpływać na poszczególne kwestie.
8.

Opłaty i płatności
8.1

Opłaty. Będzie Pan/Pani uiszczać nasze opłaty zgodnie z okresowymi ustaleniami z
Państwem lub możemy odliczyć takie opłaty od wszelkich środków posiadanych przez nas
w Państwa imieniu („Opłaty i koszty”). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w przyszłości
naszej struktury opłat oraz/lub kryteriów w dowolnym momencie poprzez powiadomienie
umieszczone na naszej stronie internetowej i bez dalszych Państwa powiadomień. Mogą
Państwo zobaczyć wszystkie swoje opłaty i koszty na wyciągu z Państwa rachunku Tera.
Nasze opłaty i koszty:
(1) Spread: różnica między ceną kupna i sprzedaży (lub ofertą kupna i sprzedaży). Koszt
ten jest realizowany za każdym razem, gdy Pan/Pani otwiera i zamyka pozycję. Nasze raw
spready [spread, który jest stosowany w obrotach na rynku walutowym bez żadnych
prowizji] są zmienne. Dodatkowo wprowadzamy marżę na raw spreadach, które są stałe.
Ponieważ TERAFXUK nie jest animatorem rynku, nasze spready wahają się zależnie od
spreadów, które otrzymujemy od naszych uczestników rynku zapewniających płynność.
TeraFX jest brokerem STP; spread (minus nasze raw spready) jest naszą prowizją za
realizację transakcji dla Pana/Pani. Logika i przykład obliczeń spreadów dla
poszczegółnych produktów wyszczególniono w Dokumencie dotyczącym Kluczowych
informacji o produkcie (" KPI ") na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty.
(2) Koszty finansowe lub opłaty za swap. Opłata za swap jest naliczana codziennie na
Państwa rachunek za pozycje przeprowadzone z dnia na dzień. Czasami swap jest
doliczany a czasami odliczany, w zależności od tego, czy Państwa pozycja jest długa, czy
krótka, a także [w zależności od] względnych stóp procentowych krajów walut
zaangażowanych w transakcję handlową. Aktualne opłaty za swap można znaleźć na
platformie handlowej w sekcji z symbolem specyfikacji. Ponieważ koszty za swap są
naliczane z dnia na dzień, im dłużej utrzymuje Pan/Pani swoją pozycję, tym staje się ona
większa.
(3) Przeliczanie walut to także koszt transakcji handlowych denominowanych w walucie
innej niż waluta bazowa Państwa rachunku, ponieważ wszelkie środki pieniężne,
osiągnięty zysk i poniesiona strata, korekty, obciążenia i opłaty są denominowane w
walucie innej niż waluta bazowa Państwa rachunku zostaną przeliczone na walutę bazową
Państwa rachunku.

8.2

Opłaty dodatkowe. Możemy pobierać opłaty dodatkowe, takie jak opłaty za wpłaty/
wypłaty internetowe i opłaty za odrzucenie czeku. Możemy pobierać opłaty miesięczne
(na przykład opłaty za dane) na każdym rachunku, na którym nie ma aktywności
handlowej, przez co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych.

8.3

Wynagrodzenie i podział obciążenia. Możemy otrzymywać wynagrodzenie od stron
trzecich lub dzielić się z nimi obciążeniami w związku z Transakcjami przeprowadzanymi w
Państwa imieniu. Szczegóły dotyczące takich wynagrodzeń lud ustaleń odnośnie podziału
zostaną Państwu podane na pisemny wniosek.
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9.

10.

Płatności w zakresie rachunku bankowego
9.1

Waluta bazowa. Wyznaczą Państwo bazową walutę swojego Rachunku, która zostanie
wcześniej z nami uzgodniona („Waluta bazowa rachunku”).
Wszelkie kwoty
zdeponowane na Państwa Rachunku, jeśli są w walucie innej niż waluta bazowa rachunku,
mogą zostać zamienione na tę Walutę bazową rachunku zgodnie z obowiązującym
kursem przeliczeniowym określonym przez nas, chyba że zaakceptujemy alternatywne
instrukcje od Państwa.

9.2

Wszelkie płatności z Pani/Pana rachunku będą dokonywane, o ile nie zostanie uzgodnione
inaczej, w Walucie bazowej rachunku. Nie będziemy zobowiązani do dokonania na rzecz
Państwa żadnych płatności, chyba że Państwa saldo gotówkowe pozostające po
dokonaniu płatności będzie wystarczające do pokrycia wszelkich wymogów Depozytu
zabezpieczającego i niezrealizowanych strat w związku z otwartymi Transakcjami na
Państwa Rachunkach. Pan/Pani jest odpowiedzialny/a za kontrolowanie wymaganej
wysokości depozytu zabezpieczającego i za zapewnienie wystarczającego salda swojego
rachunku do pokrycia wymaganej wysokości depozytu zabezpieczającego.

9.3

Żadne instrukcje w zakresie wypłat osobom trzecim z Pani/Pana rachunku nie zostaną
przez nas zaakceptowane, chyba że inaczej uzgodniliśmy to na piśmie.

9.4

Wyraża Pan/Pani zgodę na dokonywanie płatności należnych nam na podstawie
niniejszych Warunków zgodnie z następującymi zasadami:
(a)

wszelkie przelewy elektroniczne lub telegraficzne lub inne opłaty bankowe w
związku z płatnościami dokonanymi przez Pana/Panią będą Pana/Pani wyłączną
odpowiedzialnością;

(b)

każda płatność dokonana na rzecz naszej spółki będzie traktowana jako
otrzymana, gdy otrzymamy rozliczone środki;

(c)

Jeżeli nie otrzymamy jakiekolwiek płatności do terminu wymagalności, wówczas,
bez ograniczeń dotyczących jakichkolwiek innych praw, które możemy mieć,
będziemy uprawnieni do naliczania odsetek od zaległej kwoty (zarówno przed
wyrokiem w tym zakresie jak i po nim) w wysokości 1% powyżej LIBOR (London
Inter-Bank Overnight Rate) miesięcznie od terminu płatności do dnia faktycznego
otrzymania [płatności] przez nas; oraz

(d)

Pan/Pani w pełni rekompensuje lub zwraca nam wszelkie koszty i wydatki (w tym
wszelkie opłaty prawne i wydatki), które możemy ponieść, przed wszczęciem lub
po wszczęciu postępowania prawnego, w celu odzyskania należnych płatności.

Rachunki zarządzane
10.1

Może powołać Pan/Pani osobę trzecią do zarządzania Pana/Pani Rachunkiem lub strategią
transakcji handlowych związanych z Pana/Pani rachunkiem w Pana/Pani imieniu („Osoba
zarządzająca rachunkiem”).
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10.2

Oświadcza Pan/Pani i gwarantuje, że Osoba zarządzająca rachunkiem posiada wszelkie
wymagane zgody organów nadzoru, pozwolenia, rejestracje lub licencje, które mogą być
niezbędne do występowania w tym charakterze („Zgody organów nadzoru”). Nie
będziemy zobowiązani do sprawdzania upoważnienia Osoby zarządzającej rachunkiem ani
do sprawdzenia tego, czy ta Osoba zarządzająca rachunkiem posiada wymagane Zgody
organów nadzoru. Jednak, według naszego wyłącznego uznania, możemy zażądać takich
dowodów, które naszym zdaniem mogą okazać się odpowiednie w celu wykazania, że
Osoba zarządzająca rachunkiem ma upoważnienie do występowania w Pani/Pana imieniu
oraz, że posiada ona wymagane Zgody organów nadzoru.

10.3

Zastrzegamy sobie prawo, że w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego
uznania, [możemy] wymagać od Pani/Pana unieważnienia uprawnień przyznanych swojej
Osobie zarządzającej rachunkiem i podejmowania wszelkich działań [wyłącznie] przez
Pana/Panią osobiście. Nie musimy podawać powodów, przez które wymagamy od
Pana/Pani dokonywania transakcji na swoim rachunku osobiście przez Pana/Panią.

10.4

Upoważnia nas Pan/Pani do zaakceptowania wszelkich instrukcji wydanych przez Osobę
zarządzającą rachunkiem, ustnie lub pisemnie, w odniesieniu do Pani/Pana rachunku, oraz
[do tego, że] nie będziemy zobowiązani do pozyskiwania żadnych informacji od Pana/Pani
lub jakiejkolwiek innej osoby, przed podjęciem działań wynikających z instrukcji Osoby
zarządzającej rachunkiem. Możemy komunikować się bezpośrednio z Osobą zarządzającą
rachunkiem w związku z Rachunkiem i wyraża Pan/Pani zgodę na to, że wiadomości
przekazane przez nas do Osoby zarządzająca rachunkiem będą traktowane jako
otrzymane przez Pana/Panią po otrzymaniu ich przez Osobę zarządzającą rachunkiem.
Ponadto upoważnia nas Pan/Pani do ujawnienia lub udzielenia dostępu Osobie
zarządzającej rachunkiem do wszelkich informacji, które posiadamy w związku z
[Pani/Pana] Rachunkiem, w tym danych Pana/Pani osobowych.

10.5

Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i akceptuje, że udostępniając System transakcji
handlowych Osobie zarządzającej rachunkiem, mamy prawo, ale nie obowiązek, ustalania
limitów, kontroli, kryteriów i/lub innych kontroli odnośnie upoważnienia Osoby
zarządzającej rachunkiem do korzystania lub dostępu do Systemu transakcji handlowych.
Jednak przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani ani nie mamy
obowiązku wobec Państwa do wprowadzenia takich ograniczeń lub kontroli w
transakcjach handlowych Osoby zarządzającej rachunkiem oraz że ponosi Pan/Pani pełną
odpowiedzialność i odpowiedzialność prawną za działania Osoby zarządzającej
rachunkiem. Akceptuje Pan/Pani, że jeśli zdecydujemy się nie nakładać żadnych limitów
lub kontroli na transakcje handlowe Osoby zarządzającej rachunkiem, lub jeśli takie
ograniczenia czy kontrole z jakiegokolwiek powodu zawiodą, nie będziemy sprawować
nadzoru lub kontroli nad instrukcjami przekazywanymi przez Osobę zarządzającą
rachunkiem oraz przyjmuje Pan/Pani pełną odpowiedzialność za działania Osoby
zarządzającej rachunkiem w takich okolicznościach.

10.6

Wyraża Pan/Pani zgodę na zabezpieczenie nas (w formie pełnej rekompensaty i zwrotu)
przed wszelkimi stratami, szkodami lub wydatkami poniesionymi w wyniku:
(a)

naszych działań na polecenie Osoby zarządzającej rachunkiem poza zakresem
jego kompetencji; lub
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(b)

naruszenia przez Osobę zarządzającą rachunkiem jakiegokolwiek warunku ich
powołania.

10.7

10.7
Ponadto zatwierdza Pan/Pani i przyjmuje pełną odpowiedzialność i
odpowiedzialność prawną za wszystkie instrukcje przekazane nam przez Osobę
zarządzającą rachunkiem (i za wszystkie Transakcje, które mogą zostać zawarte w ich
wyniku) i zabezpiecza [Pan/Pani] (pełną rekompensatą lub zwrotem) nas i przez cały czas
będą nas Państwo zwalniać z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód lub
wydatków poniesionych [przez nas] w konsekwencji działań wynikających z takich
instrukcji. Ponadto wyraża Pan/Pani również zgodę na to, że zwrot ten obejmuje straty,
szkody lub wydatki poniesione przez nas w związku z cofnięciem nieprawidłowych lub
błędnych instrukcji dostarczonych przez Pana/Pani Osobę zarządzającą rachunkiem, które
skutkują Transakcją, która musi, dla naszej ochrony, lub dla naszych innych klientów lub z
przyczyn integralności rynku, zostać cofnięta.

10.8

Jeżeli chce Pan/Pani odwołać lub zmienić powołanie lub upoważnienie Osoby
zarządzającej rachunkiem, musi przekazać Pan/Pani pisemne powiadomienie o takim
zamiarze, które będzie obowiązywać dopiero po dwóch (2) dniach roboczych po
otrzymaniu go (chyba że poinformujemy Pana/Panią, żę obwiązujący okres będzie
krótszy). Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że będzie Pan/Pani odpowiedzialny/a za
wszelkie instrukcje wydane przed obowiązywaniem unieważnienia/zmiany, a także za
wszelkie straty, które mogą wyniknąć w przypadku jakiegokolwiek Transakcji, która jest w
tym czasie otwarta.

10.9

W żadnym wypadku nie pozwolimy, aby Osoba zarządzająca rachunkiem przelała
jakiekolwiek lub wszystkie Państwa środki pieniężne poza Państwa rachunek. Ponadto
nie zaakceptujemy wniosku Osoby zarządzającej rachunkiem o przekazanie/przelanie
środków na Państwa rachunek z dowolnego źródła poza [spółką] Tera.

10.10 Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na się wynagrodzenie Pana/Pani Osoby zarządzającej
rachunkiem bezpośrednio z Pana/Pani Rachunku, przekaże nam Pan/Pani harmonogram
wynagrodzeń w akceptowanej przez nas formie.
10.11 Osoba zarządzająca rachunkiem nie jest naszym pracownikiem, pośrednikiem lub
przedstawicielem, a ponadto Osoba zarządzająca rachunkiem nie ma uprawnień ani
pełnomocnictwa do występowania w naszym imieniu lub do zobowiązania nas w
jakikolwiek sposób.
10.12 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie między Państwem a nami, możemy co jakiś czas
komunikować się bezpośrednio z Osobą zarządzającą rachunkiem w sprawie Państwa
Rachunku. Wyraża Pan/Pani zgodę na to oraz zgadza się na to, że wiadomości wysyłane
przez nas do Osoby zarządzającej rachunkiem są uważane za odebrane przez Pana/Panią
w tym samym czasie, w którym zostały odebrane przez Osobę zarządzającą rachunkiem.
10.13

My, działając według naszego wyłącznego uznania, możemy odmówić przyjęcia instrukcji
od Osoby zarządzającej rachunkiem w zakresie do Pana/Pani Rachunku jednorazowo lub
na bieżąco. Nie musimy podać powodów odmowy przyjęcia instrukcji od Osoby
zarządzającej rachunkiem.
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11.

Środki pieniężne należące do klienta
11.1

Wszelkie środki pieniężne otrzymane przez nas z tytułu Państwa Rachunku u nas, będą
traktowane jako „Środki pieniężne należące do klienta”, zgodnie z wówczas
obowiązującymi przepisami FCA dotyczącymi środków pieniężnych należących do klienta,
za wyjątkiem sytuacji, w których osobno wyrażają Państwo zgodę na przekazanie nam
pełnego prawa własności środków, między innymi, w celu zabezpieczenia lub innego
pokrycia obecnych lub przyszłych, rzeczywistych lub warunkowych bądź też potencjalnych
zobowiązań, takich jak Depozyt zabezpieczający, w których to okolicznościach takie środki
pieniężne nie będą uważane za środki pieniężne należące do klienta. Uzgodnienia
dotyczące zabezpieczeń polegające na przeniesieniu tytułu własności nie są stosowane
przez [spółkę] Tera w ramach Transakcji związanych z depozytem zabezpieczającym dla
Klientów detalicznych.

11.2

W związku ze Środkami pieniężnymi należącymi do klienta, o ile nie powiadomią nas
Państwo o tym na piśmie lub w inny sposób, możemy zatrzymać Środki pieniężne należące
do klienta na rachunku bankowym, na którym deponowane są te środki, otwartym w
zatwierdzonym banku w Zjednoczonym Królestwie lub w innym kraju (innym niż Kanada i
Stany Zjednoczone). Środki pieniężne należące do Państwa mogą w związku z tym
znajdować się w krajach innych niż Kanada i Stany Zjednoczone, i w takich okolicznościach
reżim prawny i regulacyjny obowiązujący w zatwierdzonym banku, z którym otwierają
Państwo rachunek bankowy, jest inny niż w Zjednoczonym Królestwie.

11.3

Zwrócimy się do odpowiedniego banku o dostarczenie potwierdzenia wymaganego przez
przepisy FCA dotyczące Środków pieniężnych należących do klienta. Nie możemy
przetrzymywać ani otrzymywać żadnych Środków pieniężnych należących do klienta na
jego rachunku bankowym, dopóki nie otrzymamy takiego potwierdzenia z banku.
Podpisując niniejsze Warunki, wyrażają Państwo zgodę na to, że nie będziemy płacić
Państwu odsetek od Środków pieniężnych należących do klienta ani żadnych innych
nieobciążonych środków.

11.4

O ile nie powiadomią nas Państwo o tym na piśmie lub w inny sposób, możemy przekazać
Środki pieniężne należące do klienta lub umożliwić innemu podmiotowi, takiemu jak
giełda, izba rozliczeniowa lub broker pośredniczący, przechowywanie lub kontrolowanie
Środków pieniężnych należących do klienta, gdy przekazujemy Środki pieniężne należące
do klienta (a) dla celów Transakcji wykonywanej dla Państwa za pośrednictwem tej osoby
lub z nią; lub (b) w celu spełnienia Państwa zobowiązań dotyczących zabezpieczenia
transakcji (np. wymogu dotyczącego wstępnego depozytu zabezpieczającego dla
transakcji na instrumentach pochodnych).

11.5

Wyrażają Państwo zgodę abyśmy mogli przelać Środki pieniężne należące do klienta, na
rzecz Państwa lub w Państwa imieniu, z rachunków bankowych klientów oraz abyśmy
mogli potraktować Środki pieniężne należące do klienta, jako nie podjęte saldo Środków
pieniężnych należących do klienta i wypłacić go na rzecz zarejestrowanej organizacji
charytatywnej naszego wyboru, w przypadku, gdy:
(a)

ustaliliśmy, że przez okres sześciu lat nie nastąpiły żadne czynności w zakresie
Państwa salda (niezależnie od jakichkolwiek płatności lub pokwitowań opłat,
odsetek lub podobnych pozycji); i
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(b)

12.

Podatki
12.1

13.

14.

(i) napisaliśmy do Państwa na Państwa ostatni znany adres, informując Państwa o
naszym zamiarze zaprzestania traktowania tego salda jako Środki pieniężne
należące do klienta, (ii) daliśmy Państwu [okres] 28 dni na zgłoszenie roszczeń, (iii)
następnie ponownie napisaliśmy Państwu e-maila lub na ten sam adres
[korespondencyjny], (iv) po upływie dalszych dwudziestu ośmiu (28) dni,
napisaliśmy do Państwa na pierwszy, ostatnio znany adres, a jeśli nie
odpowiedzieli Państwo na trzy zawiadomienia, pod warunkiem, że będziemy
tworzyć i przechowywać zapisy wszystkich sald wychodzących z Państwa
rachunku bankowego; i [pod warunkiem], że podejmiemy próbę rozwiązania
wszelkich ważnych roszczeń w stosunku do wszelkich wychodzących środków.

Państwo są odpowiedzialni za wszelkie podatki (Zjednoczonego Królestwa lub inne
zagraniczne), które mogą powstać w wyniku Transakcji lub w związku z nią, niezależnie od
tego, czy jest to zgodne z obecnym lub zmienionym prawem bądź praktyką [prawną]. Nie
ponosimy odpowiedzialności za żadne Państwa zobowiązania podatkowe ani za udzielanie
informacji lub porad dotyczących takich zobowiązań i nie ponosimy odpowiedzialności za
poinformowanie Państwa o zmianie przepisów podatkowych lub praktyki podatkowej.

Istotny interes i przeszkody informacyjne
13.1

Istotny interes. Zwracamy Państwa uwagę na to, że kiedy współpracujemy z Państwem,
my lub inna osoba związana z nami może mieć inny interes, stosunek lub porozumienie,
które jest istotne. Nie byliśmy w stanie zidentyfikować żadnych istotnych interesów po
naszej stronie, ponieważ jesteśmy Brokerem STP („STP”), znanym jako "matched
principal".

13.2

Akceptują Państwo, że możemy mieć interesy sprzeczne z Państwa interesami i możemy
mieć obowiązki, które są sprzeczne z obowiązkami, które w innej sytuacji mielibyśmy
wobec Państwa, oraz wyrażają Państwo zgodę na nasze działanie w sposób, który
uważamy za odpowiedni w takich przypadkach, podlegający Obowiązującym przepisom.

13.3

Brak odpowiedzialności za ujawnienie lub rachunek. Będziemy przestrzegać
Obowiązujących Przepisów, które będą dla nas wiążące, ale nie będziemy już mieli
obowiązku ujawniać Państwu żadnych interesów, w tym żadnych korzyści, zysków,
prowizji ani innych wynagrodzeń uzyskanych lub otrzymanych w związku z jakąkolwiek
Transakcją lub inną powiązaną transakcją bądź pozycją.

13.4

Przeszkody informacyjne. W razie potrzeby utrzymujemy ustalenia, które ograniczają
dostęp naszych pracowników do informacji dotyczących obszarów naszej działalności i
spraw klientów, które ich bezpośrednio nie dotyczą. W związku z tym nie będziemy
zobowiązani do wzięcia pod uwagę, ujawnienia lub wykorzystania jakichkolwiek
informacji, które należą do lub są poufne dla innego klienta lub dla nas.

Konflikt interesów
14.1

Polityka postępowania w przypadku konfliktów. Jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia
ustaleń dotyczących zarządzania konfliktami interesów między nami a Państwem oraz
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między innymi klientami. Działamy zgodnie z polityką postępowania w przypadku konfliktu
interesów, którą wprowadziliśmy w tym celu, w której to zidentyfikowaliśmy sytuacje, w
których może wystąpić konflikt interesów, oraz w każdym przypadku [opisaliśmy] kroki,
które podjęliśmy w celu rozwiązania tego konfliktu. Podsumowanie naszej polityki
dotyczącej konfliktów ("Polityka zarządzania konfliktami interesów”) znajduje się w
Załączniku 3, a Polityka ta jest dostępna na wniosek.
14.2

Nie jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwu:
(a)

że mamy istotny interes w danej Transakcji dla Państwa, pod warunkiem, że
zarządzamy takimi konfliktami zgodnie z naszą Polityką zarządzania konfliktami
interesów;

(b)

ani [nie jesteśmy zobowiązani] do brania pod uwagę każdego faktu, kwestii lub
ustaleń, które mogą wiązać się z naruszeniem poufności wobec jakiejkolwiek innej
osoby lub które trafiają do wiadomości któregokolwiek z naszych dyrektorów
[członków zarządu], członków kadry kierowniczej, pracowników lub agentów, w
przypadku gdy osoba/y dokonująca/e z Państwem transakcji nie uzyskała/uzyskały
faktycznego powiadomienia o takim fakcie, kwestii lub ustaleniu; ani

(c)

ani do odpowiadania przed Państwem za jakiekolwiek zyski, prowizje lub
wynagrodzenia uzyskane lub otrzymane z lub z tytułu jakiejkolwiek Transakcji lub
okoliczności, w których mamy istotny interes lub gdzie w szczególnych
okolicznościach może zaistnieć konflikt interesów.

14.3

Ujawnianie Państwu [informacji]. Nie jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Panu/Pani ani
do wzięcia pod uwagę żadnego faktu, kwestii ani ustaleń, które mogłyby wiązać się z
naruszeniem obowiązku lub zaufania wobec jakiejkolwiek innej osoby, lub które trafiają
do wiadomości dyrektorów [członków zarządu], członków kadry kierowniczej,
pracowników lub agentów, ale nie trafiają do faktycznej wiadomości osoby lub osób
zajmującej/ych się Panem/Panią jako klientem.

14.4

Brak obowiązków powierniczych. Stosunki pomiędzy Państwem a nami są takie, jak
opisano w niniejszych Warunkach. Ani ten stosunek ani usługi, które świadczymy, ani
żadna inna sprawa, nie spowoduje powstania żadnych obowiązków powierniczych ani
opartych na prawie słuszności z naszej strony. W efekcie angażujemy się w prowadzenie
interesów z Państwem lub dla Państwa, możemy działać jako matched principal (tylko
STP) oraz możemy prowadzić interesy z innymi klientami i innymi inwestorami na tej
samej podstawie oraz/ lub zgodnie z zakresem naszych uprawnień w ramach FCA.

14.5

Zgoda. Akceptują Państwo, że możemy albo (i) mieć interesy, które są sprzeczne z
Państwa interesami, albo (ii) mieć obowiązki, które są sprzeczne z obowiązkami, które w
innej sytuacji posiadalibyśmy wobec Państwa, oraz w obu przypadkach (i) lub (ii) wyrażają
Państwo zgodę na nasze działanie w sposób, który uważamy za odpowiedni w takich
przypadkach, z zastrzeżeniem Obowiązujących przepisów oraz Polityki postępowania w
przypadku konfliktu interesów (Załącznik 3).
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15.

Systemy obrotu handlowego.
15.1

Hasło dostępu. Po otwarciu Rachunku będą mieli Państwo dostęp do Systemów obrotu
handlowego, które są aktywowane za pomocą hasła, które będzie przeznaczone wyłącznie
do Pana/Pani żytku osobistego, a które zachowa Pan/Pani w tajemnicy i nie ujawni żadnej
stronie trzeciej, ani nie pozwoli, aby jakakolwiek strona trzecia korzystała, lub w inny
sposób uzyskała dostęp, do Systemów obrotu handlowego w Pana/Pani imieniu lub z
Pana/Pani Rachunku. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie informacje
przekazane w związku z Pańskim dostępem do Systemów obrotu handlowego oraz w
przypadku błędnego wprowadzenia informacji, niezależnie od powodu, są Państwo
odpowiedzialni za wszystkie wynikające z tego zobowiązania finansowe. Są Państwo
zobowiązani niezwłocznie powiadomić nas na piśmie w przypadku (i) utraty lub kradzieży
części lub całości Państwa hasła, lub (ii) jakiegokolwiek faktycznego lub podejrzewanego
nieautoryzowanego użycia Państwa hasła; lub (iii) jakiegokolwiek faktycznego lub
podejrzewanego naruszenie bezpieczeństwa lub poufności hasła.

15.2

Osoby upoważnione. Jako posiadacz rachunku jest Pan/Pani jedyną osobą upoważnioną
do przeprowadzania transakcji handlowych lub zawierania zakładów na swoim rachunku.
Jeżeli chce Pan/Pani, aby strona trzecia mogła przeprowadzać transakcje handlowe lub
zakłady w Pana/Pani imieniu, musi Pan/Pani poprosić, aby „autoryzowany dealer” został
dodany do Pana/Pani Rachunku pocztą lub e-mailem. Pozwoli to komuś innemu na
przeprowadzanie transakcji handlowych w Państwa imieniu bez posiadania pełnego
upoważnienia do kontroli na podstawie „pełnomocnictwa”. Ta strona trzecia nie będzie
mogła dokonywać płatności zewnętrznych. Nadal będzie Pan/Pani odpowiedzialny/a za
każdą transakcję handlową lub zakład oraz za wszystkie należne środki pieniężne.

15.3

Państwa prawo do korzystania z Systemów obrotu handlowego oraz wszelkich danych
finansowych, informacji rynkowych i biznesowych przekazywanych w Systemach obrotu
handlowego („Informacje z systemów obrotu handlowego”) lub za ich pośrednictwem jest
ograniczone do wykorzystania w celu otrzymywania i przeglądania Informacji z Systemów
obrotu handlowego do przesyłania i realizacji Zleceń i Transakcji.

15.4

Licencja. Systemy obrotu handlowego należą do nas lub do stron trzecich, od których
uzyskujemy licencję („Licencjodawcy”) na ich użytkowanie. Przyjmują Państwo do
wiadomości i zgadzają się, że Systemy obrotu handlowego są wyłączną własnością spółki
Tera oraz/lub Licencjodawców oraz że Informacje z Systemów obrotu handlowego są
wyłączną własnością spółki Tera oraz/ lub Licencjodawców lub zewnętrznych dostawców
usług Licencjodawców lub ich dostawców, a my, Licencjodawca, zewnętrzni dostawcy
usług i ich dostawcy zachowujemy wszelkie zastrzeżone prawa, tytuły własność i udziały,
w tym między innymi, prawa autorskie, do Informacji z Systemu obrotu handlowego.
Udzielamy Państwu osobistej, ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej
licencji na dostęp i używanie Systemu obrotu handlowego zgodnie z niniejszymi
Warunkami. Nie wolno powielać, licencjonować, sprzedawać, przekazywać oraz/lub
udostępniać Systemu obrotu handlowego lub Informacji z Systemu obrotu handlowym
jakiejkolwiek innej osobie. Nie wolno usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach
autorskich ani innych zastrzeżonych lub ograniczających informacji zawartych w Systemie
obrotu handlowego lub w Informacjach z Systemu obrotu handlowego.
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15.5

Modyfikacje. Niektóre Informacje z Systemu obrotu handlowego mogą być dostarczane
przez strony trzecie. Jeśli którakolwiek z Informacji Systemu obrotu handlowego
przestanie być dostarczana przez dostawców zewnętrznych w sposób zgodny z Systemem
obrotu handlowego, możemy usunąć tyle Informacji z Systemu obrotu handlowego, ile
zostało tym objętych, bez wcześniejszego powiadomienia, bez ponoszenia żadnej
odpowiedzialności wobec Państwa oraz bez żadnych zmian w Państwa płatnościach ani
żadnych innych zobowiązaniach. Ponadto, możemy modyfikować, korygować, zmieniać,
aktualizować, uzupełniać lub zamieniać oprogramowanie Systemów obroty handlowego
(które, między innymi, określa funkcjonalność i wygląd niektórych lub wszystkich funkcji
Systemów obrotu handlowego) co pewien czas, w całości lub częściowo, bez żadnego
powiadomienia (z wyjątkiem istotnych zmian w funkcjonalności, jak to stosownie
możliwe), bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności wobec Państwa oraz bez żadnych
zmian w Państwa płatnościach ani żadnych innych zobowiązaniach. Przyjmują Państwo do
wiadomości i zgadzają się, że korzystanie z Systemów obrotu handlowego po każdej
modyfikacji, korekcie, zmianie, aktualizacji, uzupełnieniu lub zamianie stanowi Państwa
akceptację takiej modyfikacji, korekty, zmiany, aktualizacji, uzupełnienia lub zamiany.

15.6

Zapewnią Państwo, aby żadne wirusy komputerowe ani robaki komputerowe lub podobne
programy nie zostały wprowadzone za pośrednictwem Systemów obrotu handlowego do
naszych systemów komputerowych i sieci. Będą Państwo odpowiedzialni za instalację i
prawidłowe korzystanie z oprogramowania antywirusowego, którego możemy wymagać.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wirusy komputerowe lub inne złośliwe
oprogramowanie, które mogą Państwo napotkać, odwiedzając naszą stronę internetową
lub aplikacje handlowe online.

15.7

Ograniczenia. Możemy w dowolnym czasie i według naszego wyłącznego uznania,
nakładać i zmieniać ograniczenia i warunki dotyczące składania Zleceń za pomocą
Systemów obrotu handlowego, w tym ograniczenia dotyczące wielkości, rodzajów zleceń i
miejsc realizacji oraz warunków dotyczących wymogów w zakresie zabezpieczeń.

15.8

Aplikacje stron trzecich Zrzeczenie się odpowiedzialności.
(i)

[Spółka] Tera korzysta z platformy Meta Trader („MT4”) jako Systemu obrotu
handlowego. Użytkownik końcowy/Państwo akceptują swoją wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie aplikacje stron trzecich, które możecie Państwo
zainstalować bezpośrednio lub pośrednio w Państwa Systemie obrotu handlowego terminal MT4, a także za korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania
dostarczonego na MT4 po pobraniu. Mogą to być zrobotyzowane narzędzia
transakcyjne, znane jako Expert Advisors („EA”), które można skonfigurować, aby
automatycznie dokonywać transakcji handlowych na rachunku klienta lub
wskaźnikach, które rzekomo pokazują korzystne czasy transakcji handlowch. Państwo
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dołożenie należytej staranności do
odpowiedniego oprogramowania, a następnie zdecydują, czy są skłonni podjąć ryzyko
związane z instalacją i używaniem go na swoim rachunku/ach w Tera. My i nasi
dostawcy zewnętrzni nie udzielamy żadnego rodzaju gwarancji ani nie składamy
oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych w odniesieniu do świadczonej usługi. My i
nasi dostawcy zewnętrzni również zrzekamy się wszelkiej gwarancji w zakresie
przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu i nie będziemy ponosić
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odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą Państwo ponieść, w tym utratę
środków, danych, niedostarczenie lub przerwy w świadczeniu usług z jakiejkolwiek
przyczyny lub z powodu błędu bądź pominięcia z Państwa strony. Wykorzystanie
przez Państwo wszelkich informacji uzyskanych w wyniku EA odbywa się na Państwa
własne ryzyko, a my i nasi dostawcy zewnętrzni konkretnie zaprzeczamy ponoszeniu
jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność lub jakość informacji uzyskanych za
pośrednictwem usług EA. My i nasi dostawcy zewnętrzni nie oświadczamy ani nie
gwarantujemy szybkości lub dostępności połączeń typu end-to-end. My i nasi
dostawcy zewnętrzni nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody,
błędy, pominięcia lub opóźnienia, w tym niedostępność. Licencjonowane produkty i
wszelkie ich składniki są dostarczane „w stanie zastanym” i są oddzielne i odrębne od
usług świadczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami.
(ii)

16.

Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystając z oprogramowania kopiarki handlowej
dowolnego opisu, na przykład EA, Money Manager lub oprogramowania do
społecznych transakcji handlowych, może doświadczyć gorszej realizacji niż nie
korzystając z nich. Może to wynikać nie tylko z oferty szerszego spreadu, na którą
klient się zgodził, podpisując Ograniczone Pełnomocnictwo, ale również z powodu
kwestii związanych z opóźnieniem i wypłacalnością spowodowanych transakcjami
masowymi i zbiorowymi transakcjami o wielkości większej niż maksymalna liczba
transakcji Tera lub którego realizacji po określonej cenie można z uzasadnieniem
oczekiwać.

Zlecenia i potwierdzenia
16.1

Udzielanie instrukcji. Sposób, w jaki mogą Państwo udzielać instrukcji lub przekazywać
Zlecenia oraz wszelkie warunki, które mogą mieć zastosowanie, jest określony na naszej
stronie internetowej, a postanowienia te mogą zostać zmienione w dowolnym czasie bez
dalszego powiadomienia Państwa.

16.2

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, odmówić przyjęcia Zlecenia od Państwa,
bez podawania przyczyny, ale powiadomimy Państwa o każdej takiej odmowie,
niezwłocznie po otrzymaniu Państwa instrukcji. Możemy anulować wszelkie instrukcje
podane wcześniej przez Państwa, pod warunkiem, że nie podjęliśmy żadnych działań w
związku z Państwa instrukcjami. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby
otwartych pozycji, które mogą Państwo wprowadzić lub utrzymać na Państwa Rachunku.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odmowy przyjęcia
jakiegokolwiek Zlecenia otwierającego nową pozycję lub zwiększającego otwartą pozycję.
Akceptacja Państwa Zlecenia zostanie udokumentowana potwierdzeniem tego
Zamówienia wydanym przez spółkę Tera. Na ważność któregokolwiek ze Zleceń nie
wpływają jednak jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w potwierdzeniu takiego
Zlecenia. Przyjęcie któregokolwiek ze Zleceń nie stanowi umowy lub oświadczenia
potwierdzającego, że w przypadku Transakcji z depozytem zabezpieczającym, spełniony
jest wymóg wstępnego depozytu zabezpieczającego lub depozytu zabezpieczającego w
odniesieniu do tego Zlecenia lub Państwa istniejącego Zlecenia.

16.3

Rynek regulowany. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę, że poprzez
wypełnienie formularza aplikacyjnego przeznaczonego dla klienta, udzielili nam Państwo
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uprzedniej wyraźnej zgody na realizację wszystkich Zleceń i Transakcji poza rynkiem
regulowanym lub wielostronną platformą obrotu handlowego (ponieważ takie warunki są
zdefiniowane przez Przepisy FCA).

17.

16.4

Potwierdzenie Zleceń i wyciągi z Rachunku. Możemy wysyłać Państwu potwierdzenia i
wyciągi z Rachunku w formie elektronicznej lub zapewnić Państwu dostęp online do
potwierdzeń i wyciągów z Rachunku przechowywanych na Państwa Rachunku na stronie
Tera Europe Limited („Panel klienta”). Muszą Państwo powiadomić nas na piśmie, jeżeli
chcą państwo otrzymywać potwierdzenia w wersji papierowej, a nie elektronicznej. Każde
potwierdzenie, w przypadku braku Oczywistego Błędu (zgodnie z definicją podaną w
punkcie 18.1), będzie ostateczne i wiążące dla Państwa, chyba że otrzymamy od Państwa
pisemny sprzeciw w ciągu dwóch Dni roboczych od daty odpowiedniego potwierdzenia
lub powiadomimy Państwo o błędzie w potwierdzeniu w ciągu tego samego okresu.

16.5

Brokerzy pośredniczący i inni pośrednicy. Możemy, według naszego wyłącznego uznania,
zorganizować realizację dowolnej Transakcji z lub za pośrednictwem pośrednika lub
brokera pośredniczącego i nie może ona mieć miejsca w Zjednoczonym Królestwie. Ani
my, ani odpowiednio nasi dyrektorzy [członkowie zarządu], członkowie kadry kierowniczej,
pracownicy ani agenci nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności za jakiekolwiek
działanie lub zaniechanie [działania] przez brokera pośredniczącego lub pośrednika. Nie
ponosimy odpowiedzialności za brokerów pośredniczących lub pośredników wybranych
przez Państwa.

16.6

Polityka realizacji Zleceń. Państwa Zlecenia będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką
realizacji Zleceń (Załącznik 4), na którą w sposób wyraźny wyrażają Państwo zgodę
poprzez podpisanie niniejszych Warunków.

Zobowiązania rynkowe i nadużycia na rynku.
17.1

Nadużycia na rynku. Nie będą Państwo używać Systemów obrotu handlowego do Zleceń
ani Transakcji dla lub w związku z jakąkolwiek działalnością, która może stanowić
oszukańczy lub niezgodny z prawem cel, lub nadużycie na rynku lub w inny sposób
wykorzystywać Systemów obrotu handlowego wbrew jakimkolwiek Obowiązującym
przepisom. Na potrzeby niniejszych Warunków „Nadużycie na rynku” oznacza zachowanie
związane z inwestycjami, które obejmują wykorzystywanie informacji poufnych,
manipulację na rynku lub zakłócenie rynku z naruszeniem Obowiązujących przepisów.
Zobowiązują się Państwo do zapoznania się i przestrzegania wszelkich Obowiązujących
przepisów dotyczących krótkiej sprzedaży papierów wartościowych, jeśli zamierzają
Państwo przeprowadzić krótką transakcję sprzedaży, oraz zapewniają, że korzystanie
przez Państwa z Systemów obrotu handlowego nie spowoduje naruszenia przez nas
jakichkolwiek Obowiązujących przepisów dotyczących krótkiej sprzedaży papierów
wartościowych lub wszelkich innych postanowień niniejszych Warunków dotyczących
zleceń lub transakcji krótkiej sprzedaży.

17.2

W przypadku, gdy wpis Zlecenia przy użyciu Systemów obrotu handlowego został
wprowadzony przez pomyłkę lub nie jest zgodny z zamierzoną transakcją („błędne
zlecenie”), wówczas będziecie Państwo odpowiedzialni za zmianę lub anulowanie takich
Zleceń, jeśli będzie to konieczne, oraz za zamknięcie wszelkich wynikających z tego pozycji
z zastrzeżeniem naszych praw posiadanych na mocy niniejszych Warunków.
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18.

17.3

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia Państwu korzystania z Systemów obrotu
handlowego i stosowania kontroli handlowej przed realizacją, co może być odpowiednie
w celu zachowania zgodności z Obowiązującymi przepisami lub jakimikolwiek innymi
ograniczeniami handlowymi, o których mogą zostać Państwo powiadomieni.

17.4

Dostęp do Systemów obrotu handlowego jest zapewniony „w stanie zastanym”. Nie
udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych), nie składamy żadnych
oświadczeń ani rękojmi, co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub
w inny sposób w odniesieniu do Systemów obrotu handlowego, ich treści, dokumentacji
lub sprzętu bądź też oprogramowania dostarczonego przez nas. W związku z Systemami
obrotu handlowego można napotkać trudności techniczne. Trudności te mogą
obejmować, między innymi, awarie, opóźnienia, nieprawidłowe funkcjonowanie, erozję
oprogramowania lub uszkodzenia sprzętu, które to mogą wynikać z niedoskonałości
sprzętu, oprogramowania lub łącza komunikacyjnego, bądź z innych przyczyn. Trudności
te mogą prowadzić do możliwości powstania straty ekonomicznej oraz/lub utraty danych.
W żadnym wypadku my lub nasi pracownicy nie ponosimy odpowiedzialności za
ewentualne straty (w tym utratę zysków lub przychodów, bezpośrednio lub pośrednio),
koszty lub szkody, w tym, między innymi, wynikowe, nieprzewidziane lub szczególne
szkody lub wydatki, które mogą powstać jako wynik lub wynikać z korzystania, dostępu,
instalacji, konserwacji, modyfikacji, dezaktywacji lub próby uzyskania dostępu do
Systemów obrotu handlowego, bądź w inny sposób. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo,
zgodnie z naszym stosownym uznaniem, do odstąpienia od przeprowadzonej Transakcji
lub skorygowania ceny przeprowadzonych Transakcji (w tym Transakcji, które zostały
potwierdzone lub rozliczone) do uczciwej ceny rynkowej, jeśli Transakcja została
wyceniona niewłaściwie z powodu problemów technicznych z Systemami obrotu
handlowego.

Błędy oczywiste
18.1

„Błąd oczywisty” oznacza jawne lub oczywiste błędne podanie przez nas lub jakikolwiek
Rynek, Dostawcę Płynności, („DP”) lub oficjalne źródło ceny, na którym polegaliśmy w
związku z jakąkolwiek Transakcją, w odniesieniu do aktualnych warunków rynkowych lub
rzeczywistej dostępności wykonalnych ofert i ofert na rynku w momencie złożenia
Zlecenia, które możemy w sposób uzasadniony określić. Podczas ustalania, czy dana
sytuacja jest równoznaczna z Błędem oczywistym, możemy wziąć pod uwagę wszelkie
informacje, które posiadamy, w tym informacje dotyczące wszystkich istotnych warunków
rynkowych oraz wszelkich błędów lub braków jasności w jakimkolwiek źródle informacji
lub ogłoszeniu. Podczas ustalania, czy dana sytuacja stanowi Błąd oczywisty, postępujemy
uczciwie wobec Państwa, ale fakt, że mogą Państwo wstąpić w lub odstąpić od podjęcia
odpowiedniego zobowiązania finansowego, zawarcia umowy lub Transakcji w oparciu o
Zlecenie złożone u nas (lub że ponieśli Państwo lub mogą ponieść jakąkolwiek stratę) nie
zostanie przez nas uwzględniony przy ustalaniu, czy wystąpił Błąd oczywisty.

18.2

W odniesieniu do każdego Błędu oczywistego możemy (ale nie jesteśmy zobowiązani do):
(a)

zmienić szczegóły każdej objętej tym Transakcji aby odzwierciedlić to, co możemy
stosownie określić jako prawidłowe lub uczciwe warunki takiej Transakcji w
przypadku braku takiego Błędu oczywistego; lub
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(b)

18.3

19.

20.

ogłosić, że wszelkie objęte tym Transakcje są nieważne, w takim przypadku
wszystkie takie Transakcje zostaną uznane za niewprowadzone.

Nie ponosimy wobec Państwa żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym
utratę zysków, przychodów lub możliwości), których Państwo lub każda inna osoba może
doznać lub ponieść w wyniku lub w związku z jakimkolwiek Błędem oczywistym (w tym
jakimkolwiek Błędem oczywistym popełnionym przez nas) lub za naszą decyzję o
utrzymaniu, zmianie lub unieważnieniu każdej objętej tym Transakcji z wyjątkiem
przypadków, w których taki Błąd oczywisty wynikał z naszego umyślnego niewywiązania
się lub oszustwa, co zostało ustalone przez sąd właściwy w ostatecznym, nieodwołalnym
wyroku.

Abusive arbitrage [Utajony arbitraż]
19.1

Nie zezwalamy na używanie w naszym Systemie obrotu handlowego jakichkolwiek form
systematycznego handlu, któtego celem lub skutkiem jest wykorzystanie wszelkich
możliwości opóźnień cenowych („Abusive arbitrage” [Utajony arbitraż]).

19.2

W odniesieniu do Abusive arbitrage [Utajonego arbitrażu] możemy (ale nie jesteśmy
zobowiązani do) bez uprzedniego zawiadomienia:
(a)

zmienić szczegóły każdej objętej tym Transakcji aby odzwierciedlić to, co możemy
stosownie określić jako prawidłowe lub uczciwe warunki takiej Transakcji w
przypadku bez stosowania Abusive arbitrage [Utajonego arbitrażu], lub

(b)

ogłosić, że wszelkie objęte tym Transakcje są nieważne, w takim przypadku
wszystkie takie Transakcje zostaną uznane za niewprowadzone.

Transakcje CFD [kontraktu na różnice kursowe]
20.1

W odniesieniu do wszelkich transakcji CFD (w tym Spot CFD dla Forex) lub jakichkolwiek
transakcji typu futures lub Transakcji w zakresie opcji, potwierdzają Państwo i wyrażają
zgodę na to, że o ile nie uzgodniono inaczej w formalnym pisemnym dokumencie, nie
będą Państwo uprawnieni do dostarczenia lub zobowiązani do dostarczenia jakichkolwiek
Aktywów referencyjnych, ani nie uzyskają Państwo żadnego udziału w żadnych Aktywach
referencyjnych.

20.2

Aby zamknąć w całości lub w części Transakcję CFD, muszą Państwo dokonać drugiej
Transakcji odwrotnej, czyli Transakcji kupna, jeśli pierwsza Transakcja była Transakcją
sprzedaży lub odwrotnie). W przypadku większej ilości niż jedna otwarta Transakcja o tych
samych cechach, Transakcja otwarta najwcześniej zostanie zamknięta jako pierwsza.
Dodatkowo, jeśli zezwolimy na „hedging” (rachunek będący długo- i krótkoterminowy w
ramach pozycji tej samej Transakcji na tym samym rachunku) lub zamknięcie [pozycji]
przez klienta na zasadzie „specjalnych instrukcji” (klient wskazuje pozycje, które mają
zostać zamknięte), klient będzie odpowiedzialny za zamknięcie otwartej/tych pozycji na
zasadzie specjalnych instrukcji. Zamknięcie i odnowienie przeciwnych polityk i procedur
dotyczących kontraktów podlegają zmianom według naszego wyłącznego uznania, a
Państwo będą zawiadamiani o nastąpieniu takich zmian.
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20.3

Potwierdzają i wyrażają Państwo zgodę na to, że będziemy mieli prawo do zamykania
wszelkich Transakcji według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, bez
zawiadomienia czy Aktywa referencyjne są pochodną Instrumentu Finansowego, czy
Towaru handlowego, który można rozliczyć po wygaśnięciu poprzez dostawę w sposób
inny niż w formie gotówkowej w stosownym okresie przed datą wygaśnięcia, jak ustalono
według naszego wyłącznego i absolutnego uznania. Nie podlegamy żadnym
zobowiązaniom do prolongowania pozycji w zakresie takich pochodnych Instrumentów
Finansowych lub Towarów handlowych.

20.4

Cena Transakcji wygasającej będzie (a) ostatnią ceną handlową w momencie zamknięcia
lub przed zamknięciem lub obowiązującym oficjalnym kursem zamknięcia lub wartością w
odpowiednim Aktywie referencyjnym, jak zanotowano na odpowiednim Rynku,
wyłączając błędy i pominięcia; plus, lub w stosownym przypadkach minus (b) wszelki
Spread, który stosujemy kiedy taka Transakcja wygasająca zostanie zamknięta. Szczegóły
Spreadu, który stosujemy kiedy poszczególne Tranksacje wygasające zostaną zamknięte,
są dostępne na wniosek. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Państwa obowiązkiem jest
dowiedzieć się o Ostatecznym terminie realizacji transakcji dla każdej z Transakcji
wygasającej.

20.5

Dodatkowe prawa dotyczące zamknięcia.
Możemy zamknąć wszelkie Transakcje CFD (W tym Spot CFDs dla Transakcji Forex) według
naszego wyłącznego i absolutnego uznania, w każdym momencie bez zawiadomienia:

20.6

(a)

jeżeli jest to Transakcja „sprzedaży” CFD i z powodu braku płynności w
odpowiednich Aktywach referencyjnych nie jesteśmy w stanie pożyczyć
wystarczającej ilości takich Aktywów referencyjnych żeby rozliczyć jakąkolwiek
pozycję zabezpieczająca związaną z lub w związku z Transakcjami CFD;

(b)

jeżeli Osoba pożyczająca wymaga od nas, w dowolnym czasie, zwrotu wszelkich
Aktywów referencyjnych pożyczonych przez nas, które są związane z Transakcją
CFD, a nie jesteśmy wówczas w stanie utrzymać pozycji zabezpieczającej odnośnie
Transakcji CFD;

(c)

jeżeli w dowolnym momencie nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek inny sposób
stworzyć i utrzymać pozycji zabezpieczającej lub gdy występuje jakiekolwiek inne
Zakłócenie Hedgingu w związku z Transakcją CFD lub w naszej uzasadnionej
ocenie możliwe jest, że kontynuacja jakiegokolwiek takiego zabezpieczenia stanie
się bardziej uciążliwa dla nas; lub

(d)

zgodnie z Punktami 20.13, 22.4 lub 27.8.

Skutki zamknięcia. W odniesieniu do jakiejkolwiek Transakcji CFD, która jest zamknięta:
(a)

nie wymaga się dokonywania dalszych płatności lub dostaw w dniu lub po dniu
Ostatecznego terminu realizacji transakcji, z wyłączeniem rozliczenia płatności
zgodnych Podpunktem (b) poniżej; oraz
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(b)

wszelkie kwoty do zapłaty przez którąkolwiek ze stron w rozliczeniu takich
Tranksacji CFD są natychmiastowo należne i wymagalne.

Z zastrzeżeniem postanowień Podpunktów (a) i (b)
20.7

Kalkulacje. Cenę zamknięcia ustalimy tak szybko po Ostatecznym terminie realizacji
transakcji jak będzie to możliwe by odzwierciedlić (między innymi):
(a)

wartość, zbywalność,
referencyjnych;

płynność

lub

zmienność

odpowiednich

Aktywów

(b)

skutek (lub przewidywany skutek) zamknięcia lub wypowiedzenia jakichkolwiek
zabezpieczeń, kontraktów lub innych pozycji handlowych związanych z
odpowiednimi Transakcjami CFD, które mamy lub mieliśmy wdrożone, lub
mogliśmy z uzasadnieniem wprowadzić, w tym skutek (lub przewidywany skutek)
takiego zdarzenia związanego z wartością, zbywalnością, płynnością lub
zmiennością takiego zabezpieczenia, kontraktu lub innej pozycji handlowej.

(c)

wszelkie koszty poniesione (lub przewidziane do poniesienia) przez nas przy
wypowiadaniu, likwidowaniu lub ponownym ustalaniu jakichkolwiek
zabezpieczeń, kontraktów lub innych pozycji handlowych związanych z lub w
związku z odpowiednimi Transakcjami CFD; i

(d)

wszelkie utraty okazji do interesów, koszty finansowania lub inne poniesione
straty lub utraty zdobytych zysków (lub przewidzianych do poniesienia) przez nas
jako skutek lub w związku z zamknięciem odpowiedniej transakcji CFD.

20.8

Zakłócenie Hedgingu. Bez względu na przeciwne postanowienia niniejszych Warunków,
jeżeli ustalimy, że nastąpiło Zakłócenie Hedgingu, lub, że może mieć ono miejsce, w tym
Zakłócenie Hedgingu, które jest skutkiem wszelkich faktycznych lub przewidzianych
opóźnień, zakłóceń, podejrzeń, obniżenia płatności lub rozliczeń w związku z jakąkolwiek
transakcją lub aktywami, uważamy za koniecznie by zabezpieczać ryzyko cen naszej
Transakcji CFD, niezależnie od tego czy takie Zakłócenie Hedgingu wynika pośrednio czy
bezpośrednio z niewywiązania się drugiej strony zabezpieczającej z dotrzymywania swoich
zobowiązań lub w inny sposób, wówczas Państwo będą odpowiedzialni wobec nas za
wszelkie podwyższone koszty wynikające z takiego Zakłócenia Hedgingu (w tym wszelkie
koszty odstąpienia, ustanowienia lub ponownego ustanowienia zabezpieczenia) oraz po
zawiadomieniu Państwa o takich kosztach możemy odjąć je od Państwa Rachunku lub
żądać płatności tych kosztów bezpośrednio od Państwa. Jeżeli w wymaganym czasie nie
uda się Państwu w pełni spełnić takiego żądania, będzie to stanowiło Przypadek
niedotrzymania warunków umowy.

20.9

Korekty. Jeżeli jakiekolwiek Aktywa referencyjne, które są Papierami wartościowymi będą
podlegały możliwym korektom jako skutek jakichkolwiek zdarzeń wymienionych w
Punkcie 20.10, ustalimy jakie korekty, jeśli jakiekolwiek będą, powinny być dokonane w
Bieżącej Wartości Kontraktu lub Wielkości kontraktu jakiejkolwiek związanej Transakcji
CFD z uwzględnieniem efektu rozwadniającego lub efektu przeciwnego do niego, podczas
jakiekolwiek takiego zdarzenia w celu ochrony równowartości ekonomicznej takiej
Transakcji CFD przed danym zdarzeniem lub w celu odzwierciedlenia wpływu takiego
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zdarzenia na taką Transakcję CFD. Wszelkie takie korekty będą obowiązywały na dzień,
który zostanie przez nas ustalony.
20.10 Przypadki, w których dokonywane są korekty. Przypadki, do których odnosi się Punkt 20.9
są następujące:
(a)

podział wtórny, konsolidacja lub przeklasyfikowanie akcji/udziałów, lub bezpłatna
dystrybucja akcji/udziałów do obecnych posiadaczy drogą premii, kapitalizacji lub
podobnych kwestii;

(b)

dystrybucja do obecnych posiadaczy, dodatkowych akcji/udziałów, innego
kapitału zakładowego spółki lub papierów wartościowych przyznających prawo do
płatności w zakresie dywidend lub wpływów z likwidacji emitenta, lub papierów
wartościowych, praw i gwarancji przyznających prawo do dystrybucji
akcji/udziałów lub do zakupu, subskrypcji lub otrzymywania akcji/udziałów, w
każdym przypadku na podstawie płatności (w gotówce lub w inny sposób) w cenie
mniejszej niż Cena za akcję/udział obowiązująca na Rynku; oraz

(c)

każda sytuacja analogiczna do powyższych sytuacji lub inna, mająca efekt
rozwadniający lub przeciwny do niego, w stosunku do Wartości rynkowej
odpowiednich Aktywów referencyjnych.

20.11 Fuzja i oferty przejęcia. Jeżeli fuzja lub oferta przejęcia ma miejsce jeśli chodzi o, lub
wpływając na, jakiekolwiek odpowiednie Aktywa referencyjne, wówczas w dniu lub po
dniu Fuzji lub w jakimkolwiek czasie przed Ostatecznym terminem realizacji transakcji
takiej oferty przejęcia, my:
(a)

dokonamy takiej korekty w zakresie realizacji, rozliczenia, płatności lub wszelkich
innych warunków związanych z Transakcją CFD, jaką możemy uznać za
odpowiednią w zakresie skutku ekonomicznego, jeżeli taki będzie, na Aktywach
Referencyjnych, które podlegają takiej Fuzji lub Ofercie przejęcia (pod warunkiem,
że żadne korekty nie zostaną dokonane wyłącznie w odniesieniu do zmian w
zakresie nieprzewidywalności, oczekiwanych dywidend, stóp kredytu akcyjnego
lub płynności właściwej dla Bazowego Instrumentu Finansowego lub do [zmian] w
zakresie takiej Transakcji CFD, która może, ale nie musi, zostać określona w
odniesieniu do wszelkich korekt dokonanych w związku z taką Fuzją lub Ofertą
przejęcia przez Rynek kontraktów terminowych typu futures lub na opcjach, dla
danego składnika Aktywów referencyjnych będących w obrocie handlowym na
takich Rynku; oraz

(b)

ustalimy datę wejścia w życie takich korekt.

20.12 Nacjonalizacja i Niewypłacalność. Jeżeli emitent, którego akcje/udziały stanowią całość
lub część Aktywów referencyjnych w ramach jakiejkolwiek Transakcji CFD:
(a)

posiada swoje akcje/udziały lub wszystkie lub znaczną większość swoich aktywów
znacjonalizowanych lub wywłaszczonych, lub takie akcje/udziały lub aktywa są w
inny sposób wymagane do przeniesienia do jakiejkolwiek agencji rządowej,
organu, podmiotu lub instytucji; lub
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(b)

staje się przedmiotem dobrowolnego lub przymusowego postępowania w celu
uzyskania lub zaproponowania likwidacji, reorganizacji, zawarcia układu lub ugody
bądź innego podobnego zwolnienia na mocy Prawa Upadłościowego, wówczas
dzień, w którym takie zdarzenie wystąpiło lub zdeklarowano, że ono nastąpi,
będzie Ostatecznym terminem realizacji takiej Transakcji CFD. Ceną zamknięcia
dla takiej Transakcji CFD będzie taka cena, o jakiej powiadomiliśmy Państwa.

20.13 Brak możliwości korekt. Jeżeli ustalimy, że żadna korekta nie była możliwa do
przeprowadzenia, zgodnie z Punktem 20, która przyniosłyby stosowny pod względem
handlowym wynik, wydamy Państwu Zawiadomienie o zamknięciu w odniesieniu do
każdej powiązanej Transakcji CFD. Terminem takiego zawiadomienia będzie Ostateczny
termin realizacji transakcji. Ceną zamknięcia będzie taka cena, o jakiej wcześniej Państwa
powiadomiliśmy.
21.

22.

Zawieszenia rynku i wycofanie z obrotu na giełdzie
21.1

Zawieszenia rynku. Jeśli kiedykolwiek handel na jakimkolwiek Rynku w zakresie danego
składnika Aktywów Referencyjnych zostanie zawieszony, obliczymy wartość każdej
powiązanej Transakcji CFD na podstawie odniesienia do ostatniej ceny transakcji przed
momentem zawieszenia lub ceny zamknięcia, jeśli żaden obrót Aktywami Referencyjnymi
nie miał miejsca w ciągu Dnia Roboczego, w którym nastąpiło zawieszenie. Jeśli
zawieszenie trwa dłużej niż jeden Dzień Roboczy, mamy prawo według własnego
wyłącznego uznania do zmiany wymogu i stawek Depozytu zabezpieczającego. Jeśli tego
rodzaju zawieszenie trwa pięć Dni Roboczych lub dłużej, mamy prawo do zakończenia
każdej powiązanej Transakcji CFD według naszego wyłącznego uznania po cenie
zamknięcia określonej przez nas.

21.2

Wycofanie z obrotu na giełdzie. Jeśli Rynek Regulowany, na którym następuje głównie
obrót Aktywami Referencyjnymi ogłosi, że zgodnie z zasadami tego Rynku niniejsze
Aktywa Referencyjne przestały (lub przestaną) być notowane, być w obrocie lub
notowane na giełdzie w obrocie publicznym tego rynku, niezależnie od powodu (innego
niż Fuzja czy Oferta Przejęcia) i nie są od razu ponownie notowane, ponownie
wprowadzone do obrotu lub notowane z powrotem w obrocie publicznym na Rynku lub w
systemie notowań w kraju, w którym funkcjonuje Rynek (lub w przypadku każdego Rynku
w Unii Europejskiej, w każdym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej), zarówno dzień,
w którym takie wydarzenie ma miejsce, jak i (jeśli wcześniej) dzień, w którym takie
wydarzenie zostanie ogłoszone będzie według naszego wyłącznego uznania Dniem
Zamykającym dla każdej powiązanej Transakcji CFD niezależnie od tego czy wydano
Powiadomienie Zamknięcia. Cena zamknięcia każdej takiej Transakcji CFD będzie ceną, o
której Państwa powiadomiliśmy.

Depozyt zabezpieczający
22.1

Ustalanie Depozytu zabezpieczającego. Jako warunek do przystąpienia do Transakcji,
możemy według naszego wyłącznego uznania zażądać wpłaty środków lub Zabezpieczenia
akceptowanego przez nas w celu zabezpieczenia Państwa zobowiązań względem nas za
każdą stratę, która może zostać poniesiona w związku z Transakcją ("Początkowy depozyt
zabezpieczający").
Początkowy depozyt zabezpieczający jest wymagalny od razu i
wpłacany jako warunek do otwarcia danej Transakcji i możemy odmówić otwarcia każdej
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Transakcji, jeśli nie mają Państwo wystarczających środków na Państwa Rachunku, żeby
wpłacić Początkowy depozyt zabezpieczający wymagany dla danej Transakcji w
momencie, gdy dane Zlecenie zostanie złożone. Jeżeli w cenie Transakcji lub Aktywów
Referencyjnych zachodzą niekorzystne zmiany, lub jeśli stwierdzimy, że według naszego
wyłącznego uznania, że istnieje wzrost ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w cenie
Transakcji lub Aktywów Referencyjnych, będziemy od Państwa wymagać dodatkowego
zabezpieczenia w formie depozytu pieniężnego lub innego akceptowalnego
Zabezpieczenia, żeby uzupełnić Początkowy depozyt zabezpieczający ("Zmienny depozyt
zabezpieczający").
22.2

Zmiany w wymaganiach w zakresie Depozytu zabezpieczającego. Wymagania w zakresie
Depozytu zabezpieczającego mogą być co pewien czas ustalane i zmieniane bez
wcześniejszego powiadomienia według naszego wyłącznego uznania w celu pokrycia
zrealizowanych lub niezrealizowanych strat wynikających z lub związanych z Transakcjami,
włączając w to dalsze zmiany stawek Depozytu zabezpieczającego ustalonych przy
otwarciu Transakcji.

22.3

Forma Depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający musi zostać wpłacony przez
Państwa lub w Państwa w imieniu w formie gotówki lub innego Zabezpieczenia
akceptowanego przez nas, które zostało przez nas określone według naszego wyłącznego
uznania. Są Państwo zobligowani do posiadania na swoim Rachunku, przez cały czas,
wystarczających funduszy do pokrycia wszystkich wymagań w zakresie Depozytu
zabezpieczającego. Ponadto, będziemy upoważnieni do korzystania co pewien czas z
aktywów złożonych u nas przez Państwa w depozycie (innych niż aktywa zdeponowane
jedynie w celu ich bezpiecznego przechowywania) jako Zabezpieczenia wymogów w
zakresie Państwa Depozytu zabezpieczającego. We wszystkich przypadkach będziemy
upoważnieni według naszego wyłącznego uznania do określania wartości każdego
Zabezpieczenia, które zostało u nas zdeponowane. Jesteśmy uprawnieni do żądania
wpłaty Depozytu zabezpieczającego od Państwa (zarówno jako obywateli Zjednoczonego
Królestwa lub podlegających innej jurysdykcji) poprzez przelew telegraficzny lub
jakąkolwiek inną metodę natychmiastowego/elektronicznego przelewu środków, która
jest przez nas akceptowana.

22.4

Zamknięcie. W przypadku, gdy na Państwa Rachunku nie ma wystarczających funduszy na
pokrycie Depozytu zabezpieczającego, lub gdy wpłacony Depozyt zabezpieczający nie jest
wystarczający do pokrycia stawek Depozytu zabezpieczającego, jak to zostało przez nas
określone w punktach 22.1 i 22.2 niniejszych Warunków, i bez względu na to, czy
wcześniejsze Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego zostało wysłane czy
też nie, możemy według naszego wyłącznego uznania zdecydować się na zamknięcie lub
zakończenie Państwa Transakcji i Rachunku bez natychmiastowego powiadamiania
Państwa. Nie będzie to stanowiło Przypadku Niedotrzymania warunków umowy. Z
zastrzeżeniem powyższych postanowień, każda Transakcja zawarta przez Państwa lub w
Państwa imieniu, która skutkuje brakiem wystarczającego Depozytu zabezpieczającego do
pokrycia jakiejkolwiek rzeczywistej lub przewidywanej straty lub zobowiązania w związku z
Państwa Rachunkiem będzie stanowiło Przypadek Niedotrzymania warunków umowy i
możemy według naszego uznania skorzystać z naszych praw w punkcie 25 niniejszej
Umowy, bez względu na to, czy wcześniejsze Wezwanie do uzupełnienia depozytu
zabezpieczającego zostały wysłane czy nie. Możemy zamknąć Państwa otwarte transakcje
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CFD, jeśli nie utrzymają Państwo minimum wymaganego Depozytu zabezpieczającego.
Proces ten może zostać zautomatyzowany. ESMA ustaliła ochronę zamknięcia Depozytu
zabezpieczającego na rachunek, na którym znajduje się 50% minimalnego wymaganego
początkowego depozytu zabezpieczającego. Zgodnie z tym wariantem, będzie się od nas
wymagać zamknięcia jednej lub więcej pozycji inwestora na jak najlepszych dla niego
warunkach, jeśli wartość depozytu zabezpieczającego na rachunku transakcyjnym CFD
spadnie poniżej 50% minimum początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego
dla wszystkich CFD na rachunku. Ochrona zamknięcia depozytu zabezpieczającego
ogranicza straty klienta w normalnych warunkach handlowych.
22.5

Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Zwyczajowo nie wysyłamy
Wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Możemy co pewien czas według
naszego wyłącznego uznania wezwać i zażądać złożenia przez Państwa dodatkowego
Depozytu zabezpieczającego lub Zabezpieczenia, żeby zabezpieczyć Państwa
zobowiązania względem nas. Jakiekolwiek Wezwanie do uzupełnienia depozytu
zabezpieczającego, bez zamknięcia Państwa Rachunku lub likwidacji Państwa pozycji, nie
będzie uważane za precedensowe w stosunku do przyszłych Wezwań do uzupełnienia
depozytu zabezpieczającego . Nie jesteśmy również zobowiązani do wysyłania Wezwań do
uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w żaden sposób lub w przeciągu jakiegoś
określonego terminu i każdy brak realizacji lub opóźnienie z naszej strony w zakresie
wysłania Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego nie stanowi zrzeczenia
się żadnego z naszych praw lub środków ochrony prawnej zgodnie lub w związku z
niniejszymi Warunkami, w odniesieniu do danego Wezwania do uzupełnienia depozytu
zabezpieczającego lub innego. Nie będziemy odpowiedzialni za żadne straty, które mogą
Państwo ponieść w wyniku braku odpowiedzi na Wezwanie do uzupełnienia depozytu
zabezpieczającego. Możemy według naszego wyłącznego uznania zamknąć lub zakończyć
Państwa Transakcje bez natychmiastowego powiadomienia Państwa i odmówić zawarcia
kolejnych Transakcji z Państwem, jeśli Państwo nie będą honorować jakiegokolwiek
Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, co będzie stanowiło przypadek
Niedotrzymania warunków umowy i w takiej sytuacji możemy skorzystać z prawa w
punkcie 25 niniejszych Warunków.

22.6

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Państwa w wyniku
Państwa Rachunku lub jakiejkolwiek Państwa Transakcji, które nie zostały przez nas
zamknięte, z wyjątkiem gdy jest to naszym regulaminowym obowiązkiem, nawet gdy mieli
Państwo na Rachunku niewystarczający depozyt na pokrycie naszych wymagań w zakresie
Depozytu zabezpieczającego.

22.7

Jeśli posiadają Państwo więcej niż jeden Rachunek, będziemy upoważnieni według
naszego wyłącznego uznania (ale nie zobligowani) do przeniesienia i wykorzystania
dostępnego Depozytu zabezpieczającego, Zabezpieczenia lub innych środków z jednego
Rachunku w celach opłacenia wymaganego zabezpieczenia lub zobowiązań na innym lub
innych z Państwa Rachunków nawet jeśli takie przeniesienie może spowodować
zamknięcie otwartych pozycji na jakimkolwiek Rachunku, z którego Depozyt
zabezpieczający, Zabezpieczenie lub inne środki zostały przeniesione.

22.8

Klauzula "negative pledge". Zobowiązują się Państwo do nieustanawiania oraz do
nieposiadania nieuregulowanych zabezpieczeń niezależnie od ich rodzaju, ani do
Wersja 1.3 – 1 sierpnia 2018 r.: Umowa z klientem dla klientów detalicznych
strona 28

Zarejestrowana siedziba: 125 Old Broad Street, EC2N1AR Londyn Zjednoczone Królestwo Zarejestrowana w Anglii i Walii, Numer spółki 07604372 customerservices@terafx.co.u
Uprawniona i uregulowana przez Urząd ds. Postępowania Finansowego: 564741

www.terafx.com

niezgadzania się na przepisanie lub przeniesienie żadnego Depozytu zabezpieczającego
przeniesionego do nas, z wyjątkiem zastawów rutynowo nakładanych na wszystkie
Papiery wartościowe w systemie rozliczania, któremu Papiery wartościowe mogą
podlegać.
22.9

Prawo do obciążania opłatami. Wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy bez
sprzecznych interesów z Państwem lub jakąkolwiek inną osobą przeznaczyć
zabezpieczenie Depozytu zabezpieczającego wpłaconego przez Państwa na pokrycie
naszych zobowiązań w stosunku do pośredniczącego maklera lub Rynku, włączając w to
zobowiązania z tytułu pozycji w posiadaniu naszym lub innych naszych klientów.

22.10 Zastaw ogólny. Oprócz i z zastrzeżeniem wszelkich praw, do których możemy być
upoważnieni zgodnie z niniejszymi Warunkami lub dowolnymi Obowiązującymi
przepisami, mamy prawo do ogólnego zastawu na całym majątku przechowywanym przez
nas lub naszych powierników w Państwa imieniu do momentu realizacji Zabezpieczonych
zobowiązań.
22.11 Jakiekolwiek działanie podjęte przez nas w związku z lub zgodnie z Umową CFD lub inną
Transakcją przeprowadzoną przez nas, w momencie gdy miał miejsce Przypadek
Niedotrzymania warunków umowy określony w punkcie 25 niniejszych Warunków
(niezależnie czy o nim wiedzieliśmy czy też nie) powinno być [podjęte] całkowicie z
zastrzeżeniem naszego prawa do odmowy wykonywania dalszych czynności i nie powinno
być pod żadnym warunkiem uznawane za zrzeczenie się tego prawa lub za zrzeczenie się
jakiegokolwiek innego naszego prawa, jeśli taki Przypadek Niedotrzymania warunków
umowy miał miejsce.
22.12 Zabezpieczenie. Jako stałe zabezpieczenie realizacji wszystkich Państwa zobowiązań
(aktualnych lub warunkowych, obecnych bądź też przyszłych) w stosunku do nas zgodnie
lub w związku z niniejszymi Warunkami („Zobowiązania zabezpieczone”), udzielają nam
Państwo z pełną gwarancją tytułu prawnego, zabezpieczenia wierzytelności z
pierwszeństwem zaspokojenia i zabezpieczenia wszelkich niepieniężnych Depozytów
zabezpieczających i innych dodatkowych zabezpieczeń (zwanych dalej „Dodatkowymi
zabezpieczeniami”) teraz lub w przyszłości zdeponowanych u nas przez Państwa lub na
nasze zlecenie lub pod naszym nadzorem albo pod naszą kontrolą lub z Rynku
przeznaczonego na zasilenie Państwa Rachunku lub w innym przypadku zdeponowanych u
nas w Państwa imieniu.
22.13 Dalsze zapewnienia. Wyrażają Państwo zgodę na podpisanie wszystkich kolejnych
dokumentów i na podjęcie tego rodzaju dalszych kroków, których możemy co pewien czas
zażądać w celu ustanowienia, doskonalenia, utrzymania lub ochrony naszych opłat i
zabezpieczeń, o których mowa w punkcie 22.12, na zarejestrowanie jako właścicieli lub
uzyskanie tytułu prawnego do całego Dodatkowego Zabezpieczenia, na dalsze
zabezpieczenie Zobowiązań zabezpieczonych, lub na upoważnienie nas do skorzystania z
naszych praw lub spełnienia jakiegokolwiek wymogów Rynku.
22.14 Zastąpienie. Nie wolno Państwu wycofać ani zastąpić żadnej własności lub aktywów
podlegających naszemu nadzorowi ani zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 22.122
bez naszej wcześniejszej zgody w formie pisemnej.
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23.

24.

Prawo do potrąceń.
23.1

Możemy w każdym momencie potrącić, bez wcześniejszego powiadomienia Państwa lub
jakiegokolwiek innego wymogu, każde zobowiązanie (niezależnie od tego czy takie
zobowiązanie jest zapadłe czy warunkowe, wynika z niniejszych Warunków lub w związku
z jakąkolwiek inną umową, transakcją lub dokumentem, i bez względu na Walutę, miejsce
wpłaty lub biura księgującego zobowiązania), które mogą Państwo co pewien czas
posiadać względem nas, które zostało przez nas w sposób uzasadniony określone, z
jakimkolwiek ze zobowiązań (niezależnie od tego czy takie zobowiązanie jest zapadłe czy
warunkowe, wynika z niniejszych Warunków lub w związku z jakąkolwiek inną umową,
transakcją lub dokumentem, i bez względu na Walutę, miejsce wpłaty lub biura
księgującego zobowiązania), które możemy posiadać względem Państwa, co zostało przez
nas w sposób uzasadniony określone.

23.2

W celu jakiegokolwiek potrącenia dokonywanego w różnych walutach, możemy
przewalutować zobowiązanie według obowiązującego kursu wymiany walut wybranego
przez nas w danym dniu.

23.3

Jeśli kwota jakiegokolwiek zobowiązania jest nieznana, możemy w dobrej wierze
oszacować tę kwotę i potrącić wierzytelność pod względem oszacowanej kwoty, z
zastrzeżeniem ponownego rozliczenia, kiedy kwota zobowiązania będzie znana.

23.4

Nasze prawa zgodnie z tym punktem23 będą [obowiązywać] dodatkowo do każdego
innego prawa do potrącenia lub podobnego prawa, które możemy mieć, niezależnie od
tego czy wnika ono z umowy, prawa zwyczajowego czy innego dokumentu.

Oświadczenia, gwarancje i zobowiązania
24.1

24.2

Oświadczenia i gwarancje. Oświadczają i gwarantują nam Państwo, że z dniem, od
którego niniejsze Warunki wejdą w życie, i z każdym dniem, w którym jakakolwiek
transakcja będzie nierozliczona, co następuje:
(a)

jeśli są Państwo osobą fizyczną, że są Państwo w pełni władz umysłowych, są
Państwo pełnoletni i posiadają kompetencje prawne;

(b)

chcą Państwo i posiadają Państwo fundusze pozwalające na poniesienie
całkowitej straty w zakresie całorocznych środków wpłaconych nam w wyniku
zaangażowania w Transakcje;

(c)

nie są Państwo obywatelami
Zjednoczonych; oraz

(d)

jeśli nie są Państwo obywatelami Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z
obowiązującymi przepisami jurysdykcji, pod którą Państwo zamieszkują mogą
Państwo zawrzeć niniejsze Warunki i Transakcje, oraz że zasięgnęli Państwo
wszystkich odpowiednich informacji, żeby upewnić się, że taka sytuacja ma
miejsce.

oraz/lub

legalnymi

rezydentami Stanów

Zobowiązania. Zobowiązują się Państwo wobec nas i zgadzają na to, że:
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25.

(a)

przez cały czas będą Państwo odpowiadać, uzyskiwać i spełniać warunki oraz robić
wszystko, co jest konieczne do utrzymania w pełnej mocy i skuteczności,
wszystkich koniecznych uprawnień, umocowań, pozwoleń, licencji i upoważnień
do (i) umożliwienia Państwu zgodnie z prawem realizacji niniejszych Warunków i
każdej Transakcji i (ii) bez ograniczania ogólnego charakteru, interesów i
uprawnień, o których mowa w niniejszych Warunkach, wymienionych w
niniejszym punkcie;

(b)

niezwłocznie nas Państwo powiadomią, jeśli będzie miał miejsce Przypadek
Niedotrzymania warunków umowy w odniesieniu do Państwa;

(c)

niezwłocznie nas Państwo powiadomią, jeśli (i) dowiedzą się Państwo, że
jakakolwiek informacja podana w Formularzu aplikacyjnym przeznaczonym dla
klienta lub jakakolwiek inna informacja dostarczona przez nas w zakresie Państwa
sytuacji finansowej lub innych niedoprecyzowanych, niepełnych lub
wprowadzających w błąd kwestii w momencie dostarczenia lub (ii) jakakolwiek
tego rodzaju szczegół lub informacja staną się w terminie późniejszym
niedoprecyzowane, niepełne lub wprowadzające w błąd;

Przypadki Niedotrzymania warunków umowy
25.1

Wszystkie i każdy z poniższych przypadków stanowi Przypadek Niedotrzymania warunków
umowy:
(a)

jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy aby uważać, że nie dokonali Państwo
jakiejś wpłaty lub naruszają Państwo w sposób istotny jakąkolwiek część
poniższych Warunków;

(b)

jeśli uznamy to za konieczne lub pożądane w celu zapobiegnięcia temu, co
uważane jest lub mogłoby stanowić naruszenie jakiegokolwiek prawa,
obowiązujących przepisów lub standardu dobrych praktyk na rynku;

(c)

jeśli jakiekolwiek oświadczenia lub gwarancje udzielone przez Państwa w
niniejszych Warunkach są lub staną się nieprawdziwe;

(d)

jeżeli zostanie podjęte działanie lub będzie miało miejsce zdarzenie, w każdym
przypadku, które będziemy uważać za takie, które mogło mieć negatywny wpływ
na Państwa zdolność do wykonania jakiegokolwiek z Państwa zobowiązań zgodnie
lub w związku z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek Transakcją;

(e)

uważamy, że podjęcie takich działań jest konieczne lub pożądane dla naszej
własnej ochrony, niezależnie od perspektywy ryzyka finansowego, narażenia
reputacji lub z innego tytułu lub gdy zostało podjęte działanie, lub ma miejcie
zdarzenie, które uważamy, że może mieć negatywny wpływ na Państwa zdolność
do wypełnienia jakichkolwiek z Państwa zobowiązań zgodnie z niniejszymi
Warunkami;

(f)

w przypadku Państwa śmierci lub utraty pełni sił umysłowych;
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25.2

(g)

jeśli będą Państwo w stanie spłacić swojego zadłużenia w terminie; zbankrutują
Państwo lub staną się Państwo niewypłacalni zgodnie z prawem upadłościowym
lub w zakresie niewypłacalności obowiązującym dla Państwa; lub jeśli Państwo nie
potwierdzą, zrzekną się lub odrzucą jakiekolwiek Państwa zobowiązanie na naszą
rzecz zgodnie z niniejszymi Warunkami;

(h)

wtedy, w każdym takim przypadku, możemy (ale nie będziemy zobligowani)
skorzystać z jakiegokolwiek lub wszystkich naszych praw i środków ochrony
prawnej wymienionych w punkcie 25.2.

Na wskutek wystąpienia Przypadku Niedotrzymania warunków umowy możemy na
podstawie powiadomienia określić datę zakończenia jakiejkolwiek lub wszystkich
niezrealizowanych Transakcji, chyba że wystąpienie Przypadku Niedotrzymania warunków
umowy typu określonego w podpunkcie (f) lub (g) punktu 25.1 będzie automatycznie
powodowało zakończenie wszystkich nierozliczonych Transakcji. Jeżeli jakakolwiek lub
wszystkie nierozliczone Transakcje zostaną zakończone zgodnie z poprzednimi
postanowieniami, będziemy upoważnieni, bez wcześniejszego zawiadomienia Państwa i
beż ograniczenia jakichkolwiek innych praw lub środków ochrony prawnej, które możemy
posiadać zgodnie z niniejszymi Warunkami lub z innego tytułu, do podjęcia jakiegokolwiek
z lub wszystkich z następujących działań:
(a)

Natychmiast lub do określonego terminu zamknąć lub cofnąć jakąkolwiek z
Otwartych Pozycji lub wykonać jakiekolwiek Zlecenie na Państwa Rachunku;

(b)

zakazać Państwu dostępu lub korzystania z Państwa Rachunku;

(c)

zakazać, zawiesić lub ograniczyć Państwa zdolność do składania Zleceń,
wydawania dyspozycji lub wykonywania Transakcji w odniesieniu do Państwa
Rachunku;

(d)

zmienić Wymagania Depozytu zabezpieczającego;

(e)

sprzedać lub zamienić, niezależnie od sposobu wszelkie papiery wartościowe,
aktywa i majątek, które mogą co jakiś czas znaleźć się naszym posiadaniu lub pod
naszą kontrolą. Ograniczenia podane w Ustępach 93 i 103 Ustawy o prawie
rzeczowym z 1925 r. nie mają zastosowania do niniejszych Warunków lub
żadnych naszych działań w celu skonsolidowania hipotek lub do naszego prawa do
sprzedaży. Będziemy upoważnieni do wykorzystania wpływów ze sprzedaży lub
innego rodzaju zbycia do opłacenia kosztów takiej sprzedaży lub innej formy
zbycia i pokrycia w pełni Zobowiązań zabezpieczonych;

(f)

rozwiązać [umowę] w zakresie niniejszych Warunków w trybie natychmiastowym
bez powiadomienia lub z powiadomieniem o rozwiązaniu [umowy] w określonym
terminie wybranym przez nas;

(g)

skorzystać z prawa do potrącenia; oraz/lub

(h)

zapłacić Państwu uczciwą cenę rynkową na moment, gdy korzystamy z takiego
prawa, każdej inwestycji prowadzonej przez nas bądź naszych agentów, zamiast
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zwracania Państwu ekwiwalentu inwestycji
zaksięgowanym na Państwa Rachunku.

26.

odpowiadającego

środkom

25.3

Nie stracimy żadnego z naszych praw lub środków ochrony prawnej, o których mowa lub
wynikających z punktu 25 z powodu jakiegokolwiek niewykonania lub opóźnienia z naszej
strony w ich realizacji, a żadne z tego rodzaju niewykonanie lub opóźnień nie będzie
stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek z tych praw lub środków ochrony prawnej. Pod
żadnym warunkiem nie będziemy zobligowani do skorzystania z takiego prawa lub środka
ochrony prawnej lub, jeśli skorzystamy z takiego prawa lub środka ochrony prawnej, do
dokonania tego w czasie lub w sposób, który bierze pod uwagę Państwa interesy lub w
jakiś inny sposób jest dla Państwa korzystny.

25.4

Jakiekolwiek podjęte albo niepodjęte przez nas działanie w związku lub zgodne z
jakąkolwiek Transakcją w dowolnym czasie po wystąpieniu Przypadku Niedotrzymania
warunków umowy (niezależnie od tego czy o nim wiedzieliśmy czy też nie) [powinno być
podjęte] całkowicie z zastrzeżeniem naszego prawa do podjęcia lub niepodjęcia
podobnego działania lub do odmowy podjęcia dalszego działania w terminie późniejszym,
i w żadnym wypadku nie stanowi to zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego naszego
prawa albo środka ochrony prawnej, jeśli taki Przypadek Niedotrzymania warunków
umowy miał miejsce.

25.5

Wyrażają Państwo zgodę na powiadomienie nas o jakimkolwiek wydarzeniu typu
określonego w punkcie 25.1 natychmiast po otrzymaniu informacji o jego wystąpieniu.

25.6

Pomimo jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, nie
będziemy zobligowani do dokonywania wpłat lub dostaw w inny sposób wymaganych do
dokonania przez nas dla Państwa zgodnie albo w związku z niniejszymi Warunkami lub
jakąkolwiek Transakcją dopóki ma miejsce Przypadek Niedotrzymania warunków umowy.

25.7

Podpiszą Państwo dokumenty i podejmą każde działanie, którego zażądamy w celu
ochrony naszych praw zgodnie z niniejszymi Warunkami lub umową, którą Państwo z
nami zawarli.

25.8

Nasze prawa i środki ochrony prawnej zgodnie z punktem 25 będą obowiązywać
dodatkowo do każdego innego prawa lub środków ochrony prawnej, które możemy
posiadać, niezależnie od tego czy wynika ono z umowy, prawa zwyczajowego czy innego
dokumentu.

Rozwiązanie [Umowy] w zakresie Warunków
26.1

Mogą Państwo rozwiązać niniejszą [umowę] w zakresie Warunków w każdym momencie
składając nam wypowiedzenie w formie pisemnej przynajmniej 3 Dni Robocze wcześniej.

26.2

Możemy rozwiązać niniejszą [umowę] w zakresie Warunków w każdym momencie
składając Państwu pisemne wypowiedzenie przynajmniej 10 Dni Roboczych wcześniej, z
takim wyjątkiem, że możemy rozwiązać niniejszą [umowę] w zakresie Warunków
natychmiastowo, jeśli nie będą Państwo przestrzegać ani realizować któregokolwiek z
postanowień niniejszych Warunków, z powodu wystąpienia Przypadku Niedotrzymania
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warunków umowy, lub w dowolnym momencie, kiedy będą Państwo posiadać otwarte
Transakcje na Państwa Rachunku.
26.3

Rozwiązanie nastąpi się z zastrzeżeniem nabytych praw i środków ochrony prawnej i
istnienia lub wykonalności każdej otwartej Transakcji, które pozostanie otwarta do jej
zamknięcia zgodnie z niniejszymi Warunkami.

26.4

W dowolnym momencie po rozwiązaniu niniejszej [umowy] w zakresie Warunków,
możemy bez powiadomienia zamknąć każdą Państwa otwartą Transakcję.

26.5

Po rozwiązaniu niniejszej [umowy] w zakresie Warunków wszelkie kwoty, które pozostają
przez Państwa do zapłaty na naszą rzecz staną się natychmiast należne i wymagalne
włączając:

26.6

27.

(a)

wszystkie nierozliczone Prowizje, opłaty i inne koszty;

(b)

wszelkie straty poniesione przez nas w wyniku lub w związku z tego rodzaju
rozwiązaniem; oraz

(c)

wszelkie straty i wydatki poniesione w związku z zamknięciem jakiejkolwiek
Transakcji bądź rozliczeniem lub zakończenia nierozliczonych zobowiązań
poniesionych przez nas w Państwa imieniu.

Wszelkie postanowienia, które poprzez swoje warunki lub charakter mają obowiązywać
po rozwiązaniu niniejszej [umowy] w zakresie Warunków zachowają ważność po tego
rodzaju rozwiązaniu a każda Transakcja otwarta w momencie rozwiązania będzie wciąż
podlegała tym Warunkom.

Wyłączenia, ograniczenia i zwrot kosztów
27.1

Wyłączenia ogólne. Pomimo jakichkolwiek przepisów w niniejszych Warunkach (innych
niż punkt1.9) stanowiących, że tak nie jest, ani my ani żaden z naszych dyrektorów
[członków zarządu], członków kadry kierowniczej, pracowników lub agentów (razem
zwanych dalej „Osobami chronionymi”) nie będzie odpowiedzialny za żadną Stratę
(włączając w to Straty przypadkowe, pośrednie lub poważne) niezależnie od tego, czy
wynikają z zaniedbania, złamania umowy, wprowadzenia w błąd lub z innego tytułu,
poniesione przez Państwa lub jakąkolwiek inną osobę zgodnie lub w związku z niniejszymi
Warunkami, jakąkolwiek Transakcje lub jakąkolwiek naszą operacją w odniesieniu do
Państwa (włączając każde zamówienie w zakresie Transakcji nie zaakceptowanej przez
nas), i niezależnie od tego czy Państwo lub jakakolwiek inna osoba została poinformowana
o możliwości poniesienia takiej Straty, w każdym przypadku z wyjątkiem zakresu, w
którym taka Strata wynika bezpośrednio z naszego własnego celowego nieuiszczenia
należności bądź oszustwa co zostanie ustalone przez odpowiedni sąd w finalnym,
niepodlegającym odwołaniu wyroku. Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższych
postanowień, pod żadnym warunkiem żadna odpowiedzialność, którą możemy ponosić
względem Państwa, nie rozszerzy się na żadne utraty zysków, straty w zakresie wartości
firmy, utratę możliwości biznesowych ani na utratę reputacji. Jednak, powyższe
postanowienie nie będzie ograniczało naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia
osobiste wynikające z naszego zaniedbania.
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27.2

Jeżeli w dowolnym momencie z dowolnego powodu nie będą mogli Państwo
skomunikować się z nami, nie otrzymamy żadnej wiadomości wysłanej przez Państwa, lub
nie otrzymają Państwo wiadomości wysłanej przez nas, to zgodnie z niniejszymi
Warunkami, nie będziemy:
(a)

odpowiedzialni za żadną stratę, szkodę lub koszty spowodowane dla Państwa
przez jakiekolwiek działanie, błąd, pominięcie lub opóźnienie z nich wynikające,
kiedy taka strata, szkoda lub koszt jest wynikiem Państwa niezdolności do
otwarcia Transakcji; oraz

(b)

z wyjątkiem kiedy Państwa niezdolność do skomunikowania się z nami wynika z
naszego oszustwa, celowego nieuiszczenia należności bądź zaniedbania, [nie
będziemy] odpowiadać za żadną stratę, szkodę lub koszty spowodowane dla
Państwa szkodę przez jakiekolwiek działanie, błąd, pominięcie lub opóźnienie z
nich wynikające włączając w to między innymi sytuacje, kiedy taka strata,
uszkodzenie lub koszty są wynikiem Państwa niezdolności do zamknięcia
Transakcji.

27.3

Wyrażają Państwo zgodę na zwrot i pełne zrekompensowane nam i każdemu z naszych
dyrektorów [członków zarządu], członków kadry kierowniczej, pracowników i agentów
wszelkich zobowiązań, strat, szkód, kosztów i wydatków, włączając w to koszty prawne
poniesione w wyniku naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków lub w związku z
wykonaniem usługi dla Państwa zgodnie z niniejszymi Warunkami pod warunkiem, że
żadne z takich zobowiązań, strat, szkód, kosztów i wydatków nie powstało na wskutek
zaniedbania, oszustwa lub celowego nieuiszczenia należności z naszej strony.

27.4

Straty handlowe. W celu uniknięcia wątpliwości, pod żadnym warunkiem my albo
jakakolwiek inna Osoba chroniona nie będzie odpowiedzialna względem Państwa za żadną
stratę, którą mogą Państwo ponieść w wyniku zawarcia Transakcji innej niż ochrona Salda
Ujemnego w danym rachunku, który zapewni całościowy gwarantowany limit w zakresie
strat klienta indywidualnego od dnia 1 sierpnia 2018 r.; zobowiązanie inwestora
indywidualnego w zakresie rachunku CFD jest ograniczone do opłat już uiszczonych na
rachunku i jakichkolwiek nieokreślonych zysków z otwartych pozycji w ramach rachunku.

27.5

Konsekwencje podatkowe.
Z zastrzeżeniem każdego innego zrzeczenia się lub
ograniczenia zobowiązań zawartych w niniejszych Warunkach, ani my ani żadna inna
Osoba chroniona nie będzie mieć zobowiązań ani ponosić odpowiedzialności z tytułu
niekorzystnych konsekwencji podatkowych jakiejkolwiek Transakcji.

27.6

Zmiany na rynku. Z zastrzeżeniem każdego innego zrzeczenia się lub ograniczenia
zobowiązań zawartych w niniejszych Warunkach, ani my ani żadna inna Osoba chroniona
nie będzie mieć zobowiązań ani ponosić odpowiedzialności z powodu jakiegokolwiek
opóźnienia zaakceptowania Zlecenia złożonego przez Państwa lub wykonania
jakiejkolwiek Transakcji lub jakiejkolwiek zmiany w warunkach rynkowych.

27.7

Siła wyższa. Możemy według naszej uzasadnionej opinii stwierdzić, że na rynku zaistniały
wyjątkowe lub awaryjne warunki („Przypadek Siły Wyższej"), w którym to przypadku, we
właściwym czasie, poinformujemy odpowiedni organ nadzorujący i podejmiemy
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uzasadnione kroki w celu poinformowania Państwa. Przypadek Siły Wyższej obejmuje
między innymi następujące zdarzenia:

27.8

27.9

(a)

jakiekolwiek działanie, wydarzenie (włączając bez ograniczenia siłę wyższą, strajki,
zamieszki, rozruchy, akty terroryzmu, wojnę, protesty w przemyśle, działania oraz
przepisy jakiegokolwiek organu albo władz na szczeblu krajowym bądź wyższym),
które, naszym zdaniem, nie pozwoli nam na utrzymanie porządku na rynku w
zakresie jednego lub więcej Instrumentów Finansowych w odniesieniu do tych,
którymi zazwyczaj obracamy w Transakcjach;

(b)

zawieszenie lub zamknięcie jakiegokolwiek rynku lub opuszczenie albo nieudane
przedsięwzięcie, na którym się opieramy, bądź z którym w jakikolwiek sposób
łączymy nasze notowania, lub nałożenie limitów bądź specjalnych lub
nietypowym warunków handlu na jakimkolwiek rynku tego typu lub w zakresie
jakiegokolwiek tego typu przedsięwzięcia;

(c)

wystąpienie nadmiaru zmian na poziomie jakiejkolwiek Transakcji oraz/lub rynku
Aktywów Referencyjnych bądź nasze przewidywania (działając z uzasadnieniem)
w zakresie wystąpienia takich zmian;

(d)

jakiekolwiek przerwanie transmisji albo nieudana transmisja, awaria urządzeń
komunikacyjnych lub komputera, przerwa w dostarczeniu prądu, albo awaria
sprzętu elektronicznego lub komunikacyjnego; oraz

(e)

brak, niezależnie od powodu realizacji swoich zobowiązań przez danego
dostawcę, maklera pośredniczącego, agenta bądź któregoś z naszych
mocodawców, powiernika, subpowiernika, dealera giełdowego, instytucję
nadzoru bądź samo-nadzoru.

Jeśli stwierdzimy, że zaistniała Siła Wyższa, możemy według naszego wyłącznego uznania,
bez powiadomienia oraz w każdym momencie, podjąć jeden bądź więcej z następujących
kroków:
(a)

zwiększyć wymagania Depozytu zabezpieczającego dla Państwa;

(b)

zamknąć wszystkie lub jakąkolwiek z Państwa otwartych Transakcji po cenie, którą
w sposób uzasadniony uważamy za odpowiednią;

(c)

zawiesić lub zmodyfikować zastosowanie wszystkich lub jakiegokolwiek z
postanowień niniejszych Warunków w zakresie, gdy Przypadek Siły Wyższej
sprawia, że zastosowanie się przez nas do postanowienia lub postanowień, o
których mowa, jest niemożliwe lub niewykonalne; albo

(d)

zmienić Ostateczny termin realizacji transakcji dla danej Transakcji.

Zwrot kosztów. Z zastrzeżeniem naszych praw wynikających z punktów 27.1 i 27.2 wpłacą
Państwo nam kwotę, której możemy co jakiś czas zażądać na którykolwiek z Państwa
Rachunków prowadzonych u nas i całkowicie zwrócą lub całkowicie zrekompensują
Państwo każdą Stratę, podatki, cła importowe, opłaty, związane lub które my lub
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jakakolwiek inna Osoba chroniona może ponieść w związku z jakimkolwiek z Państwa
Rachunków albo jakąkolwiek Transakcją bądź jakąkolwiek Transakcją uzupełniającą na
Rynku lub z pośredniczącym maklerem lub wynikając z jakiegokolwiek wprowadzenia w
błąd przez Państwa lub jakiegokolwiek naruszenia przez Państwa swoich zobowiązań
wynikających z niniejszych Warunków (włączając te związane z jakąkolwiek Transakcją) lub
egzekwowania jakiegokolwiek z naszych praw lub środków ochrony prawnej wynikających
lub związanych z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek Transakcją z zastrzeżeniem
punktu 27.4
27.10 Roszczenia składane przez Państwa klientów. W zakresie, w którym złożą Państwo
Zlecenie bądź zawrą Państwo jakąkolwiek Transakcje na Rachunek któregokolwiek z
Państwa klientów, całkowicie Państwo zrekompensują lub zwrócą nam koszty i ochronią
nas (oraz wszystkie inne Osoby chronione) przed wszelkimi Stratami wynikającymi z
jakichkolwiek roszczeń złożonych przeciwko nam bądź też przeciwko każdej innej Osobie
chronionej przez któregokolwiek z Państwa klientów , z zastrzeżeniem punktu 27.4
28.

Postanowienia różne
28.1

Komunikacja elektroniczna i powiadomienia. Z zastrzeżeniem Obowiązujących Przepisów,
każda forma komunikacji pomiędzy nami z wykorzystaniem podpisów elektronicznych
będzie wiążąca w taki sam sposób jak podpisy w formie pisemnej. Poprzez podpisanie
Formularzu aplikacyjnego przeznaczonego dla klienta wyrażają Państwo zgodę na odbiór
wiadomości (włączając jakiekolwiek powiadomienia przewidziane w niniejszych
Warunkach) za pomocą środków elektronicznych, pomimo tego, że pewne wiadomości
będą musiały być sporządzone z wykorzystaniem trwałych mediów w związku z
Obowiązującymi Przepisami. Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższych
postanowień, złożone Zlecenia lub inne dyspozycje składane za pomocą środków
elektronicznych będą stanowić dowód tego rodzaju Zleceń bądź dyspozycji.

28.2

Własność intelektualna i Poufność. Wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice
handlowe i inne prawa własności intelektualnej w Systemach transakcji handlowych
pozostaną przez cały czas naszą wyłączną własnością oraz/lub osoby trzeciej
dostarczającej nam usługi i nie będą mieli Państwo prawa lub udziałów w Systemie
transakcji handlowych z wyjątkiem prawa do dostępu i korzystania z Systemów transakcji
handlowych zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. Uznają Państwo, że
Systemy transakcji handlowych są poufne i zostały utworzone z wykorzystaniem nakładów
istotnych umiejętności, czasu, wysiłku i pieniędzy. Będą Państwo chronić poufność Tera
oraz/lub osoby trzeciej dostarczającej nam usługi poprzez zezwolenie na dostęp do
Systemów transakcji handlowych tylko przez Państwa lub Państwa agentów na podstawie
potrzeby dostępu. Nie będą Państwo publikować, rozprzestrzeniać ani udostępniać w
żaden inny sposób osobom trzecim żadnej informacji na temat bądź związanej z
Systemami transakcji handlowych. Nie będą Państwo kopiować, zmieniać, odtwarzać,
dokonywać inżynierii wstecznej bądź wykonywać podobnych czynności na Systemach
transakcji handlowych lub w sposobie, w którym one działają.

28.3

Zmiana adresu. Wyrażają Państwo zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas w formie
pisemnej o każdej zmianie Państwa adresu lub innych danych kontaktowych.
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28.4

Prawa osób trzecich. Osoba, która nie jest stroną w [umowie] w zakresie niniejszych
Warunków nie posiada żadnych praw w związku z Ustawą Prawo umów (Prawa osób
trzecich) z 1999 r. do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków
handlowych.

28.5

Cesja Niniejsze Warunki nie będą przenoszone ani cedowane przez Państwa na inną
osobę na rzecz oraz w sposób wiążący wobec obydwu naszych stron i naszych
odpowiednich zastępców i dozwolonych cesjonariuszy. Możemy przenieść niniejsze
Warunki lub jakiekolwiek prawo bądź zobowiązanie na każdą osobę trzecią, która dokona
nabycia spółki Tera bez Państwa zgody.

28.6

Prawa i środki ochrony prawnej. Prawa i środki ochrony prawnej, o których mowa w
niniejszych Warunkach, łączą się i nie wyłączają żadnego z innych praw lub środków
ochrony prawnej, które możemy posiadać, niezależnie czy wynikają one z umowy, prawa
zwyczajowego lub innego dokumentu. Pod żadnym warunkiem nie będziemy zobligowani
do skorzystania z takiego prawa lub środka ochrony prawnej w żaden sposób albo w
żadnym czasie, lub w sposób, który bierze pod uwagę Państwa interesy lub w jakiś inny
sposób, kóry jest dla Państwa korzystny. Żadna nieudana próba lub opóźnienie z naszej
strony w egzekwowaniu któregokolwiek z naszych praw lub środków ochrony prawnej
wynikających lub powstałych w związku z niniejszymi Warunkami lub jakąkolwiek
Transakcją nie będzie oznaczało zrzeczenia się tych lub jakichkolwiek innych praw lub
środków ochrony prawnej. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z prawa lub
środka ochrony prawnej nie będzie zapobiegało dalszemu skorzystaniu z tego prawa lub
środka ochrony prawnej bądź skorzystaniu z innego prawa lub środka ochrony prawnej.

28.7

Częściowa nieważność. Jeśli, w dowolnym momencie, jakiekolwiek postanowienie
niniejszych Warunków jest lub stanie się nielegalne, nieważne lub niewykonalne pod
jakimkolwiek względem zgodnie z prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, nie będzie to miało
wplywu ani ograniczało legalności, ważności ani wykonalności pozostałych postanowień
niniejszych Warunków ani legalności, ważności lub wykonalności takiego postanowienia
zgodnie z prawem jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

28.8

Całość Warunków handlowych. Niniejsze Warunki wraz z dołączonymi Załącznikami
stanowią całą umowę pomiędzy stronami w zakresie przedmiotu niniejszych Warunków i
zastępuje wszystkie poprzednie lub obecne ustne albo pisemne formy korespondencji,
oferty, porozumienia i oświadczenia w zakresie tego przedmiotu.

28.9

Zapisywanie i monitorowanie korespondencji: Możemy zapisywać i monitorować wszelką
korespondencję w związku z niniejszą Umową za pomocą urządzeń kontrolujących lub
innych środków technicznych oraz materialnych.
Zapisywanie i monitorowanie
korespondencji może mieć miejsce, kiedy zostanie uznane za konieczne do celów
dozwolonych przez prawo i do zapewnienia przestrzegania uregulowań. Rozmowy
telefoniczne i jakiekolwiek inne środki komunikacji z użyciem łączności elektronicznej
mogą zostać nagrane bez sygnału ostrzegawczego lub powiadomienia w celu
zapewnienia, że podstawowe warunki Transakcji i jakiekolwiek inne podstawowe
informacje związane z Transakcją są bezzwłocznie i dokładnie zapisywane. Takie nagrania
będą naszą wyłączną własnością i zaakceptowanymi przez Państwa dowodami złożonych
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zleceń i dyspozycji. Możemy użyć takich nagrań lub innych zapisów jako dowód w sądzie
lub w innych postępowaniach.
28.10 Nasze zapisy. Nasze zapisy będą dowodem Państwa kontaktów z nami w związku z
naszymi usługami. Nie będą Państwo sprzeciwiać się przedstawieniu naszych zapisów jako
dowodu w dowolnym Postępowaniu z takiego powodu, że tego typu zapisy nie są
oryginałami, nie są w formie pisemnej lub są dokumentami wytworzonymi przez
komputer. Nie będą Państwo na nas polegać w sprawie dostosowania się do
jakiegokolwiek obowiązku przechowywania dokumentacji, pomimo faktu, że zapisy mogą
być udostępnione Państwu na Państwa prośbę według naszego wyłącznego uznania.
28.11 Państwa zapisy. Wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie wystarczających zapisów w
związku z Obowiązującymi Przepisami w celu przedstawienia charakteru złożonych Zleceń
i czasu, w którym takie Zlecenie zostało złożone.
28.12 Współpraca w postępowaniach. Wyrażają Państwo zgodę na współpracę z nami w jak
największym możliwym zakresie przy obronie lub dochodzeniu w zakresie każdego
Postępowania.
28.13 Reklamacje. Jeżeli chcieliby Państwo zareklamować realizację naszej [usługi] zgodnie z
niniejszymi Warunkami, powinni Państwo skierować taką reklamacje do naszego
Kierownika ds. zgodności, który zbada charakter reklamacji zgodnie z naszą procedurą
obsługi reklamacji i postara się na nią odpowiedzieć. Kopia naszej procedury obsługi
reklamacji jest dostępna na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do złożenia
reklamacji do Biura Rzecznika ds. Finansowych, jeśli prowadzą Państwo interesy w swoim
imieniu, tym samym mogą Państwo skierować reklamację w zakresie realizacji naszej
[usługi] zgodnie z niniejszymi Warunkami do Biura Rzecznika ds. Finansowych („FOS”).
Informacje i przepisy związane z FOS są dostępne na www.financialombudsman.org.uk.
Dane kontaktowe Biura Rzecznika ds. Finansowych:
Biuro Rzecznika ds. Finansowych
South Quay Plaza
183 Marsh Wall
Londyn
E14 9SR
Telefon: 0845 080 1800
Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Strona internetowa: www.financial-ombudsman.org.uk
28.14 Program ochrony inwestorów. Jesteśmy członkiem Programu Gwarantowania Usług
Finansowych („Program”) w Zjednoczonym Królestwie. Program dostępny jest tylko dla
pewnych typów reklamacji i skarg. Spełniają Państwo wymagania w zakresie dostępu do
Programu Gwarantowania Usług Finansowych, jeśli są Państwo osobą fizyczną. Opłaty dla
spełniających wymagania zgłaszających reklamacje zgodnie z Programem będą różniły się
zależnie od rodzaju zabezpieczonych roszczeń w posiadaniu zgłaszającego reklamacje w
odniesieniu do odpowiedniej instytucji. Opłaty w ramach Programu w zakresie inwestycji
podlegają maksymalnej opłacie jakiemukolwiek spełniającemu warunki inwestorowi
inwestującemu 50,000 funtów brytyjskich. Dalsze szczegóły na temat Programu są
dostępne na wniosek lub na oficjalnej stronie internetowej programu www.fscs.org.uk.
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29.

Ochrona danych i ujawnianie informacji
29.1

Jak gromadzimy dane osobowe: Możemy gromadzić Państwa (i, jeśli dotyczy, osób
powiązanych z Państwa przedsiębiorstwem takich jak pracownicy, wykonawcy,
członkowie kadry kierowniczej, partnerzy, faktyczni właściciele i dyrektorzy) dane
osobowe w procesie onboardingu włączając w to wypełnianie obowiązku należytej
staranności, podczas zarządzania transakcjami i przeprowadzania inspekcji, kiedy Państwo
kontaktują się z nami (również przez telefon), kiedy korzystają Państwo z naszej strony
internetowej lub aplikacji i z publicznie dostępnych źródeł bądź od osób trzecich.

29.2

W stosownych przypadkach uznają i gwarantują Państwo, że kiedy Państwo lub
ktokolwiek w Państwa imieniu dostarczy nam jakiekolwiek dane osobowe dotyczące osób
związanychz Państwa przedsiębiorstwem (takich jak pracownicy, podwykonawcy,
członkowie kadry kierowniczej, partnerzy, faktyczni właściciele oraz dyrektorzy) w związku
z niniejszą Umową, to ich ujawnienie zostanie dokonane jedynie zgodnie z Prawem o
ochronie danych. Ponadto, gwarantują Państwo, że mają Państwo odpowiednie podstawy
prawne do ujawnienia nam i przekazania dla nas danych osobowych w celu przetworzenia
danych osobowych w celach określonych w niniejszej umowie, i że każda wymagana
zgoda została przez Państwa uzyskana i jest ważna. Zapewnią Państwo, że osoby, o
których mowa w niniejszym dokumencie są świadome ujawnienia ich danych osobowych,
naszej tożsamości i danych kontaktowych oraz kwestii poruszonych w niniejszym Ustępie
29.

29.3

Państwa dane osobowe, które gromadzimy mogą zawierać:
a) Państwa pełne imię i nazwisko oraz obywatelstwo/podwójne obywatelstwo;
b) Państwa dane kontaktowe (na przykład adres pocztowy, adres emailowy lub/oraz
numer telefonu);
c) Państwa datę urodzenia oraz płeć;
d) kontakt do Państwa miejsca pracy i opis Państwa stanowiska;
e) informacje o Państwa sytuacji finansowej włączając w to dane podatkowe;
f) informacje związane z Państwa działalnością handlową włączając w to
sprawozdania z obrotów handlowych, wyniki inwestycyjne, doświadczenie w
handlu i strategie handlowe;
g) Państwa dowód tożsamości ze zdjęciem takie jak paszport, krajowy dowód
osobisty lub prawo jazdy w celu identyfikacji klienta;
h) każdą inna informacja, którą mogą Państwo ujawnić kontaktując się z nami.

29.4

Traktujemy wszystkie informacje, które posiadamy o Pani/Panu albo o Państwa Rachunku
bądź Transakcjach jako poufne, nawet jeśli nie są już Państwo klientami. Informacje te
będą bezpiecznie przechowywane przez okres czasu wymagany przez prawo.
Przechowywanie danych osobowych: Gromadzimy Państwa dane osobowe tylko w celach
konkretnych w Ustępie 29.6 i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo jak
jest to konieczne do realizacji tych celów oraz celów w zakresie zgodności z przepisami
prawnymi i organów nadzoru.
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29.5

W celu przestrzegania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE)
2016/679) lub któregokolwiek następnego prawa przyjętego w Anglii i Walii („Prawo o
ochronie danych”) Tera nadzoruje zgromadzone dane osobowe w związku z
dostarczaniem usług.

29.6

Jak możemy wykorzystać Państwa dane osobowe: Możemy wykorzystać Państwa dane
osobowe do następujących celów:
a)

zarządzania transakcjami i pozyskiwania bieżących i dokładnych informacji w
związku z takimi transakcjami;
dostarczania usług oraz dostępu do platform online; kontaktowania się z
Państwem z zastrzeżeniem postanowień Ustępu 29.8 poniżej;
zastosowywania się do obowiązujących przepisów włączając w to
przeprowadzanie kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy i wypełnianie
zobowiązań sprawozdawczych;
tworzenia statystyk w celu spełnienia naszych wymagań prawnych i księgowych,
analizowania naszej działalności oraz zarządzania ryzykiem i wewnętrznymi
procedurami biznesowymi;
przedstawiania Państwa zewnętrznym maklerom, z którymi współpracujemy;
obrony i ochrony naszych praw.
Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych: W celu
przestrzegania Prawa o ochronie danych, podstawy prawne, według których
możemy przetwarzać dane osobowe są takie, że przetwarzanie jest konieczne
dla naszego uzasadnionego interesu w zarządzaniu naszym przedsiębiorstwem.

b)
c)

d)

e)
f)
g)

29.7

Ujawnienie danych osobowych: W celu potwierdzenia Państwa tożsamości, zarządzania
ryzykiem kredytowym, zapobiegnięcia oszustwu (lub innej działalności przestępczej) lub
jak wymaga tego prawo uznają Państwo i wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy:
(a)

wykonywać okresowe wyszukiwania i zapytania na temat Państwa bądź
jakiejkolwiek Powiązanej strony w kredytowej agencji informacyjnej, u Państwa
pracodawców lub każdej innej odpowiedniej strony (jeśli dotyczy);

(b)

ujawnić informacje w naszych Oddziałach a my oraz nasze Oddziały możemy
ujawnić je organizacjom zaangażowanym w zapobieganie oszustwom;
instytucjom nadzoru i agencjom rządowym pod jakąkolwiek jurysdykcją, gdzie
będziemy zobowiązani do tego poprzez Obowiązujące przepisy;

(c)

uzyskać od innych firm maklerskich lub osób zarządzających inwestycjami, które
obracają bądź zarządzają inwestycjami dla Państwa w zakresie każdej płatności
lub niedotrzymania warunków zabezpieczeń albo w zakresie jakiejkolwiek
inwestycji, która jest powiązana z Transakcjami, które chcą Państwo u nas
otworzyć, oraz ujawnić im te informacje;
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(d)

ujawnić informacje każdemu, na kogo przenosimy lub proponujemy przenieść
nasze prawa bądź obowiązki zgodnie z niniejszą Umową; albo każdej osobie
trzeciej w wyniku jakiejkolwiek restrukturyzacji, sprzedaży lub nabycia
którejkolwiek firmy wewnątrz naszej grupy pod warunkiem, że żadna osoba
otrzymująca Państwa informacje wykorzysta je w takich samych celach jak ten, w
którym zostały one do nas pierwtonie dostarczone oraz/albo, w którym my byśmy
je wykorzystali;

(e)

ujawnić informację w przypadku, gdy wymaga tego obowiązek publiczny lub gdy
nasz interes wymaga ujawnienia; albo za Państwa zgodą.

29.8

Kontakt z Państwem: Możemy się z Państwem z skontaktować za pomocą poczty, telefonu
bądź e-maila wykorzystując Państwa dane osobowe (szczególnie dane kontaktowe) w
związku z Państwa rachunkiem oraz/lub ogłoszeniami albo aktualizacjami naszych
produktów i usług. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, żeby Państwa dane osobowe były
wykorzystywane w te sposób, proszę dostarczyć nam w tym celu pisemne powiadomienie
(żeby dostarczyć Państwa e-maila szybciej, proszę wpisać słowa „Ochrona danych” w
temacie wiadomości). Jeżeli będziemy się z Państwem kontaktować w celach
marketingowych, wcześniej poprosimy się Państwa o wyraźną zgodę.

29.9

Państwa prawa w zakresie Danych osobowych: Mogą być Państwo uprawnieni do
zwrócenia się z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych, które posiadamy, lub
prośby o ich usunięcie, o ograniczenie ich przetwarzania bądź do tego, żeby którekolwiek
nieprawidłowe dane osobowe, które posiadamy, zostały skorygowane. Mogą mieć
również Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych
oraz, w pewnych okolicznościach, mogą mieć Państwo prawo do otrzymania kopii
Państwa danych osobowych, które posiadamy w formacie odczytywanym maszynowo.
Jeżeli życzą sobie Państwo złożyć taki wniosek proszę dostarczyć nam w tym celu pisemne
powiadomienie (żeby przekazać Państwa e-maila szybciej, proszę wpisać słowa „Ochrona
danych” w temacie wiadomości).

29.10 Biuro Komisarza ds. Informacji: Mają Państwo prawo do wniesienia zażalenia do Biura
Komisarza ds. Informacji, jeżeli uważają Państwo, że nie dotrzymaliśmy naszych
zobowiązań w związku z Prawem o ochronie danych, bądź są Państwo w inny sposób
zaniepokojeni sposobem, w który Państwa dane osobowe są wykorzystywane. W celu
uzyskania większej ilości informacji proszę odwiedzić stronę www.ico.org.uk.
29.11 Wewnętrzne przenoszenie danych osobowych: Dane osobowe, które gromadzimy od
Państwa mogą zostać przeniesione i przechowywane w miejscu poza EOG. Każde takie
przeniesienie Państwa danych osobowych będzie dokonywane zgodnie z Prawem o
ochronie danych i z zastosowaniem stosownych i odpowiednich zabezpieczeń. Jeśli
zechcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w którym przenosimy
Państwa dane osobowe, proszę dostarczyć nam w tym celu pisemne powiadomienie
(żeby przekazać Państwa e-maila szybciej, proszę wpisać słowa "Ochrona danych" w
temacie wiadomości).
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30.

TCF (Uczciwe Traktowanie Klienta)
30.1

Nieprzerwanie moitorujemy naszą politykę, procedury i prowadzenie działalności
gospodarczej, ponieważ jesteśmy zaangażowani w dostarczanie jak najlepszej jakości
usług naszym klientom. Postępujemy według najwyższych standardów, których się od nas
oczekuje zgodnie z zasadami polityki „Uczciwego traktowania klientów” ustanowionymi
przez FCA:

a) Zapewniamy, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni na najwyższym poziomie i posiadają
nieprzerwanie dużą wiedzę na temat produktów.
b) Zapewniamy, że klienci są uświadamiani o ryzyku związanym z ich obrotami lub działalnością w
zakresie przyjmowania zakładów.
c) Dostarczamy produkty, które są jasno określone, łatwe do zrozumienia i obrotu.
d) Ciągle aktualizujemy informacje o produktach i rynku na naszej stronie internetowej.
e) Dostarczamy przewodniki oraz literaturę, która pomaga pomóc informować i edukować klienta.
f) Zapewniamy, że wszystkie promocje są przejrzyste i nie wprowadzają w błąd.
g) Posiadamy jasną i prostą procedurę stosowaną przez klienta w przypadku reklamacji.
h) Aktywnie odpowiadamy na wiadomości naszych klientów, żeby zapewnić, że rozumieją oni w pełni
wszystkie aspekty naszych usług.
31.

Odpowiedzialny handel. Tera życzy Państwu owocnych transakcji handlowych, ale jesteśmy w pełni
świadomi, że nie zawsze tak się dzieje oraz aktywnie wspieramy odpowiedzialny handel. Jest to
ważne aby w takich sytuacjach byli Państwo odpowiedzialni za swoje działania, żeby upewnić się,
że nie stracą Państwo więcej pieniędzy niż Państwa na to stać. Zawsze powinni Państwo
spekulować jedynie środkami pieniężnymi, które mogą Państwo stracić oraz konieczne jest to, żeby
przeczytali i zrozumieli Państwo nasze powiadomienia o Ostrzeżeniach o ryzyku. Nie polecamy
pożyczania pieniędzy, wydawania więcej niż Państwa na to stać lub wykorzystywania pieniędzy
odłożonych na inne cele, transkacje albo spread betting. Jeżeli czują Państwo, że potrzebują
pomocy w tej kwestii, to poniższe strony internetowe mogą być dla Państwa pomocne.
Zapewniają dyskrecję oraz zawierają informacje, adresy mailowe i linie zaufania:
www.gamcare.org.uk;
www.gamblersanonymous.org.uk;
www.gambleaware.co.uk;
www.gamblingtherapy.org.

32.

Rozstrzyganie sporów
32.1

Prawo właściwe. Transakcje, które są przedmiotem Obowiązujących przepisów Rynku
powinny być regulowane przez prawo mające do nich zastosowanie zgodnie z niniejszymi
Obowiązującymi przepisami. Z zastrzeżeniem postanowienia poprzedniego zdania,
prawem właściwym dla niniejszych Warunków oraz wszystkich Transakcji będzie prawo
angielskie.

32.2

Jurysdykcja. Z zastrzeżeniem jakiegokolwiek prawa, które mogą Państwo posiadać w
zakresie zażaleń składanych do FOS, jak to określa punkt 28.13 powyżej, Sądy Anglii
posiadają wyłączną jurysdykcję w zakresie rozwiązania każdego sporu w wyniku
niniejszych Warunków i w tych celach my oraz Państwo nieodwołalnie poddajemy się
jurysdykcji sądów angielskich.

Wersja 1.3 – 1 sierpnia 2018 r.: Umowa z klientem dla klientów detalicznych
strona 43

Zarejestrowana siedziba: 125 Old Broad Street, EC2N1AR Londyn Zjednoczone Królestwo Zarejestrowana w Anglii i Walii, Numer spółki 07604372 customerservices@terafx.co.u
Uprawniona i uregulowana przez Urząd ds. Postępowania Finansowego: 564741

www.terafx.com

32.3

W przypadku, gdy zidentyfikują Państwo Spór, muszą dostarczyć nam Państwo
powiadomienie w formie pisemnej określające szczegóły Sporu. Takie powiadomienie
powinno zostać dostarczone do iadomości Działu obsługi klienta i obydwie strony dołożą
wszelkich uzasadnionych starań, żeby rozwiązać taki Spór w ciągu pięciu (5) Dni
Roboczych. W przypadku, gdy Spór zostanie nierozwiązany, Spór ten pozostanie
skierowany do naszego Działu ds. Zgodności, który podejmie działania konieczne, żeby
zapewnić rozwiązanie takiego sporu. Jeżeli Spór pozostaje nadal nierozwiązany w ciągu
dziesięciu (10) Dni Roboczych, skierujemy Spór do naszej kadry kierowniczej wyższego
szczebla.

32.4

W przypadku, gdy to my zidentyfikujemy Spór, dostarczymy Państwu powiadomienie w
formie pisemnej określające szczegóły Sporu. Poinformują nas Państwo o danych
kontaktowych osoby, do której powinno dotrzeć powiadomienie. Obydwie strony dołożą
wszelkich uzasadnionych starań, żeby rozwiązać taki Spór w ciągu pięciu (5) Dni
Roboczych. W przypadku, gdy Spór pozostanie nierozwiązany, skierują Państwo ten Spór
do odpowiedniego działu w Państwa organizacji, który podejmie działania konieczne, żeby
zapewnić rozwiązanie takiego Sporu. Jeżeli Spór pozostaje nierozwiązany w ciągu
dziesięciu (10) Dni Roboczych, skierują Państwo Spór do Państwa kadry kierowniczej
wyższego szczebla.
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ZAŁĄCZNIK 1
Definicje
Słowa oraz wyrażenia użyte w niniejszych Warunkach mają następujące znaczenie:
Rachunek

oznacza jakikolwiek Państwa rachunek, jesli dotyczy, otwarty u nas w celu
przeprowadzenia Transakcji u nas w walucie obcej, kontrakty CFD bądź inne
Instrumenty Finansowe;

Waluta Bazowa
Rachunku

ma znaczenie określone w punkcie 9.1;

Osoba zarządzająca
rachunkiem

ma znaczenie określone w punkcie Error! Reference source not
found.;

Ustawa

oznacza Financial Services and Markets Act [Ustawę o usługach i rynkach
finansowych] Zjednoczonego Królestwa z 2000 roku

Obowiązujące Przepisy

oznaczają przepisy FCA lub wszelkie inne przepisy odpowiedniego organu
nadzorczego bądź wszelkie inne Obowiązujące Przpeisy odpowiedniego
Rynku oraz wszystkie inne przepisy, zasady oraz regulacje obowiązujące co
jakiś czas.

Dzień roboczy

oznacza dzień (inny niż sobota lub niedziela), podczas którego banki są
otwarte w celach biznesowych w Londynie

CFD

oznacza kontrakt różnicy kursowej w rozumieniu artykułu 85(1) Ustawy o
usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Regulated Activities) Order
[Rozporządzenie o działalności regulowanej] z 2001 roku;

Środki pieniężne
należące do klienta

ma znaczenie określone w punkcie 11.1;

Formularz aplikacyjny
przeznaczony dla
klienta

oznacza formularz aplikacyjny bądź inny formularz dostarczony przez nas w
celu otwarcia Państwa Rachunku;

Data zamknięcia

oznacza datę, w której ma miejsce zamknięcie otwartej Transakcji;

Dodatkowe
zabezpieczenia

ma znaczenie określone w punkcie 22.12;

Opłaty i koszty

ma znaczenie określone w punkcie 8.1 oraz obejmuje opłaty bądź inne
wynagrodzenie dotyczące Transkacji zgodnie z tym jak zostanie to Państwu
ujawnione oraz przekazane co jakiś czas;

Wersja 1.3 – 1 sierpnia 2018 r.: Umowa z klientem dla klientów detalicznych
strona 45

Zarejestrowana siedziba: 125 Old Broad Street, EC2N1AR Londyn Zjednoczone Królestwo Zarejestrowana w Anglii i Walii, Numer spółki 07604372 customerservices@terafx.co.u
Uprawniona i uregulowana przez Urząd ds. Postępowania Finansowego: 564741

www.terafx.com

Wielkość Kontraktu

oznacza liczbę bądź wolumen składników aktywów referencyjnych, których
dotyczy Transakcja;

Waluta

będzie interpretowana w taki sposób, aby obejmowała dowolną jednostkę
rozliczeniową;

Bieżąca Wartość
Kontraktu

oznacza cenę składnika Aktywów Referencyjnych pomnożoną przez
Wielkość Kontraktu co jakiś czas;

Spór

oznacza każdy spór pomiędzy nami, w odniesieniu do którego dostarczyli
nam Państwo powiadomienie określające szczegóły sporu lub w odniesieniu
do którego przekazaliśmy Państwu takie powiadomienie;

Klient detaliczny, który
zdecydował się na
status profesjonalny

ma znaczenie określone w przepisach FCA COBS3.5;

Uprawiony Kontrahent

ma znaczenie określone w przepisach FCA COBS3.5;

Przypadki
niedotrzymania
warunków umowy

oznacza każdy przypadek niedotrzymania warunków umowy określony w
paragrafach (a) do (h) punktu 25.1;

Expert Advisor

ma znaczenie określone w punkcie 15.8;

Data wygaśnięcia

oznacza datę oraz termin wygaśnięcia otwartej Transakcji określony przez
nas;

Transakcja wygasająca

oznacza Transakcję, która miała ustalony okres obowiązywania, na koniec
którego Transakcja wygasająca automatycznie wygasa;

Instrumenty finansowy

oznacza inwestycję rodzaju określonego w ramach artykułu 76 do 80 lub 83
do 85 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Regulated
Activities) Order [Rozporządzenie o działalności regulowanej] z 2001 roku, w
tym kontrakt Rolling Spot Forex/FX kontrakt CFD ;

Zdarzenie siły wyższej

ma znaczenie określone w punkcie 27.7;

FCA

oznacza Financial Conduct Authority [Urząd ds. Postępowania Finansowego]
lub jakikolwiek późniejszą organizację lub organ odpowiadający za
regulowanie działalności inwestycyjnej w Zjednoczonym Królestwie;

Przepisy FCA [Urzędu
ds. Postępowania
Finansowego]

oznacza Przepisy FCA obowiązujące co jakiś czas;

FOS

Biuro Rzecznika ds. Finansowych;

Zakłócenia Hedgingu

oznacza okoliczności, w których nie jesteśmy w stanie, po podjęciu
handlowo uzasadnionych (ale nie większych), kroków, aby (i) nabyć,
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ustanowić, przywrócić, zastąpić, utrzymać, rozwijać lub zbywać wszelkie
transakcje bądź aktywa, które są uznane za niezbędne w celu
zabezpieczenia przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z odpowiednią
Transakcją lub aby (ii) zrealizować, odzyskać lub przekazywać wpływy z
takich transakcji lub aktywów;
Początkowy depozyt
zabezpieczający

ma znaczenie określone w punkcie 22.1;

Prawo w zakresie
niewypłacalności

oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby, wszelkiego rodzaju prawa
upadłościowe, w zakresie niewypłacalności, regulacyjne, nadzorcze lub
podobne (w tym wszelkie przepisy korporacyjne lub inne, które mogą mieć
zastosowanie w przypadku niewypłacalności) mające zastosowanie do takiej
osoby;

Specjalista ds.
niewypłacalności

oznacza każdego powiernika, syndyka, likwidatora, kuratora, zarządcę,
specjalistę ds. niewypłacalności lub innego podobnego specjalistę
wyznaczonego zgodnie z prawem w zakresie niewypłacalności;

Ostateczny termin
realizacji transakcji

oznacza ostateczny dzień oraz (jeśli kontekst tego wymaga) termin przed
którym Transakcja może zostać zrealizowana, zgodnie z powiadomieniem,
lub w inny sposób w ostatecznym dniu i (zgodnie z kontekstem) terminie, w
jakim aktywa referencyjne mogą być przedmiotem obrotu na odpowiednim
rynku;

Licencjodawcy

ma znaczenie określone w punkcie 15.4;

Podmiot zapewniający
płynność

oznacza bank bądź inną instytucję finansową, która zapewnia wykonywalne
oferty i ceny ofertowe w odniesieniu do odpowiednich aktywów
referencyjnych w sposób ciągły bądź regularny;

Strata

oznacza wszelką stratę, koszt, roszczenie, odszkodowania (wyrównawcze,
wzorowe bądź karne) lub wydatki, w tym koszty i wydatki radcy prawnego;

Błąd oczywisty

ma znaczenie określone w punkcie 18.1;

Depozyt
zabezpieczający

oznacza Początkowy depozyt zabezpieczający oraz Zmienny depozyt
zabezpieczający;

Wezwanie do
uzupełnienia depozytu
zabezpieczającego

oznacza wszelkie zapotrzebowanie na takie kwoty gotówki lub inne aktywa
w formie depozytu zabezpieczającego, ponieważ możemy tego wymagać w
celu zabezpieczenia się przed stratą bądź ryzykiem straty w obecnych,
przyszłych lub planowanych Transakcjach zgodnie z niniejszymi Warunkami;

Transakcje w oparciu o
depozyt
zabezpieczający

oznacza Transakcję pochodną, dla której możemy wymagać depozytu
zabezpieczającego jako warunku przystąpienia do Transakcji;
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Rynek

oznacza dowolny rynek lub wielostronną platformę obrotu podlegającą
przepisom rządowym lub państwowym, o ustalonych zasadach handlu i
godzinach handlu, w tym rynek regulowany i Multilateral Trading Facility
[wielostronną platformę obrotu] (MTF) zgodnie z definicją zawartą w art. 4
dyrektywy 2004/39 /WE w sprawie rynków instrumentów finansowych;

Nadużycia na rynku

ma znaczenie określone w Ustawie oraz o którym mowa w punkcie 17.1;

Fuzja

oznacza w odniesieniu do wszelkich Aktywów Referencyjnych, które
stanowią Papiery Wartościowe:
(a) wszelkie przeklasyfikowanie lub zmianę Aktywów Referencyjnych, które
skutkuje przeniesieniem lub nieodwołalnym zobowiązaniem do
przeniesienia wszystkich pozostałych Papierów Wartościowych tej
samej klasy, co Aktywa Referencyjne na inną osobę, przez konsolidację,
połączenie, fuzję bądź wiążącą wymianę akcji emitenta odpowiedniego
składnika aktywów referencyjnych z inną osobą lub na inną osobę (inne
niż konsolidacja, połączenie, fuzja lub wiążąca wymiana akcji, w której
taki emitent jest osobą kontynuującą i która nie prowadzi do
przeklasyfikowania lub zmiany wszystkich niespłaconych Papierów
Wartościowych tej samej klasy, co Aktywa Referencyjne); lub
(b) wszelkie konsolidowanie, połączenie, fuzję biądż wiążącą wymianę akcji
emitenta Aktywów Referencyjnych lub jego podmiotów zależnych w
lub do innej jednostki, w której emitent jest osobą stałą, i która nie
powoduje reklasyfikacji lub zmiany wszystkich niespłaconych Papierów
wartościowych tej samej klasy, co Aktywa Referencyjne, ale skutkują
niespłaconymi Papierami Wartościowymi (z wyłączeniem Papierów
Wartościowych stanowiących własność lub będące pod kontrolą takiej
osoby) bezpośrednio przed takim zdarzeniem, łącznie stanowiących
mniej niż 50% niespłaconych Papierów Wartościowych bezpośrednio
po takim zdarzeniu;

„MiFID II"

oznacza (i) Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych
2014/65/WE oraz (ii) Rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów
finansowych (EU) nr 600/2014, które są zmieniane co jakiś czas.

Multilateral Trading
Facility [wielostronna
platformę obrotu]

ma znaczenie określone w przepisach FCA;

Wielkość Otwieranego
Kontraktu

oznacza w odniesieniu do dowolnej Transakcji, Wielkość Kontraktu
pomnożona przez Cenę otwarcia;

Cena otwarcia

oznacza w odniesieniu do dowolnej Transakcji, cenę Aktywów
Referencyjnych określoną w Zleceniu, przyjęcie której powoduje daną
Transakcję;
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Zlecenie

oznacza żądanie otwarcia lub zamknięcia Transakcji po cenie odpowiednio
przez nas notowanej;

Postępowanie

oznacza każdy pozew, działanie lub postępowanie na podstawie lub w
związku z niniejszymi Warunkami lub dowolną Transakcją bądź wynikające z
działania lub pominięcia wymaganego lub dozwolonego na podstawie lub w
związku z niniejszymi Warunkami lub Transakcją, w każdym przypadku,
niezależnie od tego, czy zostały one podjęte, czy rozpoczęte przez
którąkolwiek ze stron lub stronę trzecią;

Klient profesjonalny

ma znaczenie określone w przepisach FCA;

Osoby chronione

ma znaczenie określone w punkcie 27.1;

Aktywa referencyjne

oznacza własność dowolnego opisu lub indeksu lub innego czynnika
wyznaczonego w kontraktach CFD lub Transakcji związanej z depozytem
zabezpieczającym, do których odnoszą się wahania wartości lub ceny do
celów określania zysków lub strat w ramach kontraktów CFD lub transakcji
związanej z depozytem zabezpieczającym;

Rynek regulowany

ma znaczenie określone w przepisach FCA;

Zgody regulacyjne

ma znaczenie określone w punkcie Error! Reference source not
found.;

Jednostka powiązane

ma znaczenie określone w przepisach FCA;

Klient detaliczny

ma znaczenie określone w przepisach FCA;

Ostrzeżenie o ryzyku

oznacza Ogólne ostrzeżenie o ryzyku dotyczące produktów złożonych
przedstawione w Załączniku 2;

Rolling Spot Forex/ FX
kontrakt CFD

ma jedno z następujących znaczeń:
(a) futures, inny niż futures wprowadzone do obrotu lub przeznaczony do
wprowadzenia na rynek, gdzie własność przeznaczona do sprzedaży na
podstawie kontraktu jest walutą obcą lub sterlingiem; lub
(b) kontrakt CFD gdzie zysk ma zostać zabezpieczony, a strata uniknięta
poprzez odniesienie do wahań kursów walutowych oraz;
w każdym przypadku, gdy umowa została zawarta w celu spekulacji;

Program

ma znaczenie określone w punkcie 28.14;

Zobowiązanie
zabezpieczone

ma znaczenie określone w punkcie 22.12;

Zabezpieczenie

oznacza inwestycję rodzaju określonego w ramach artykułu 76 do 80 lub 83
do 85 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Regulated
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Activities) Order [Rozporządzenie o działalności regulowanej] z 2001 roku;
Spread

oznacza różnicę pomiędzy niższymi i wyższymi kwotami ceny dwustronnej
dla Instrumentu Finansowego;

Oferta Przejęcia

oznacza w odniesieniu do dowolnej Transakcji CFD dotyczącej kapitałowych
papierów wartościowych, ofertę przejęcia, wezwanie, ofertę wymiany,
nagabywanie, propozycję bądź inne zdarzenie przez dowolną jednostkę,
która że taka jednoska dokonuje zakupu lub w inny sposób uzyskuje lub ma
prawo do zakupu lub w inny sposób pozyskuje w drodze konwersji lub inny
sposób 50% lub więcej pozostałych akcji z prawem głosu emitenta takich
kapitałowych papierów wartościowych;

Systemy obrotu
handlowego

oznacza System obrotu handlowego online Tera Europe Limited (Meta
Trader 4) bądź jakikolwiek inny elektroniczny system obrotu handlowego, za
pośrednictem którego klient może elektronicznie wysłać do nas informację
zawierającą ceny, oferty oraz realizację, w związku z tym, że taki system
może istnieć co jakiś czas, w tym bez ograniczeń dowolny sprzęt,
oprogramownie oraz/lub łącze komunikacyjne dostarczone przez nas co
jakiś czas;

Informacja z Systemu
obrotu handlowego

ma znaczenie określone w punkcie 15.3;

Transakcja

oznacza transakcję Rolling Spot Forex/ FX kontraktu CFD bądź jakiekolwiek
inne ustalenie umowne zawarte pomiędzy Państwem a nami, w tym
wszelkie transakcje związane z depozytem zabezpieczającym, o ile nie
określono inaczej;

Data waluty

dzień, w którym waluta lub inny produkt zostanie fizycznie dostarczony (lub
zapłacony) jeżeli automatycznie nie przedłużymy pozycji klienta na koniec
każdego Dnia roboczego; oraz

Zmienny depozyt
zabezpieczający

ma znaczenie określone w punkcie 22.1.

Wersja 1.3 – 1 sierpnia 2018 r.: Umowa z klientem dla klientów detalicznych
strona 50

Zarejestrowana siedziba: 125 Old Broad Street, EC2N1AR Londyn Zjednoczone Królestwo Zarejestrowana w Anglii i Walii, Numer spółki 07604372 customerservices@terafx.co.u
Uprawniona i uregulowana przez Urząd ds. Postępowania Finansowego: 564741

www.terafx.com

ZAŁĄCZNIK 2
Produkty Złożone – Ogólne ostrzeżenie o ryzyku: Klienci detaliczni
Należy zapoznać się również z Ostrzeżeniem dotyczącym standardowego ryzyka ESMA na naszej stronie
internetowej, które zawiera aktualny udział procentowy straty oparty na kalkulacjach procentowych
rachunków handlowych CFD przyznawanych u nas klientom detalicznym, które odniosły stratę finansową.
Kalkulcji dokonuje się co trzy miesiące oraz pokrywają one 12-miesięczny okres poprzedzający datę, w
której jest ona dokonywana ('12-miesięczny okres kalkulacji').
Niniejsze ostrzeżenie zostało Państwu przedstawione zgodnie z Przepisami FCA. Niniejsze ostrzeżenie nie
ujawnia wyszystkich czynników ryzyka oraz innych znaczących aspektów instrumentów pochodnych takich
jak futures oraz opcje. Nie powinni Państwo podjemować czynności w zakresie instrumentów pochodnych
jeśli nie rozumieją Państwo charakteru umowy, którą Państwo zawierają oraz stopnia ryzyka, na jakie się
Państwo narażają. Powinni Państwo być również przekonani, że umowa jest dla Państwa odpowiednia w
świetle Państwa okoliczności oraz sytuacji finansowej.
Różne instrumenty pochodne dotyczą różnego poziomu narażenia na ryzyko, a w podejmowaniu decyzji
dotyczącej działalności handlowej takimi instrumentami powinni Państwo być świadomi następujących
kwestii:
Kontrakty różnicy kursowej (CFD) mogą być zbliżone do futures, które mogą być zawarte w
odniesieniu do Waluty. W odróżnieniu jednak od futures i opcji, takie kontrakty mogą
zostać jedynie uregulowane w formie pieniężnej. Inwestowanie w kontrakty CFD niesie ze
sobą ryzyko podobne do inwestowania w future lub opcje, czego powinni być Państwo
świadomi. Transakcje w ramach CFD mogą również obejmować zobowiązania warunkowe,
a więc powinni być Państwo świadomi ich konsekwencji jak zostało to określone w
paragrafie (c) poniżej.
Inwestowanie w Rolling Spot Forex / FX kontrakty FX niesie ze sobą podobne ryzyko jak
inwestowanie w futures, czego powinni być Państwo świadomi. Transakcje w ramach
Rolling Spot Forex/ FX kontrakty CFD mogą również obejmować zobowiązania
warunkowe, a więc powinni być Państwo świadomi ich konsekwencji jak zostało to
określone w paragrafie (d) poniżej. Oprócz standardowych ujawnień biznesowych
zawartych w niniejszych Warunkach, powinni być Państwo świadomi, iż handel walutami
jest jedną z najbardziej ryzykownych form inwestowania dostępną na rynkach finansowych i
jest odpowiednia jedynie dla osób posiadających obszerną wiedzę oraz dla instytucji. Biorąc
pod uwagę możliwość utraty całej inwestycji, spekulacje na rynku walutowym należy
przeprowadzać wyłącznie z funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, które w przypadku
ich utraty nie wpłyną znacząco na sytuację finansową Państwa lub instytucji.
Jeśli w przeszłości stosowali Państwo jedynie konserwatywne formy inwestycji, mogą
Państwo pogłębić znajomość transakcji walutowych przed kontynuowaniem inwestycji
tego rodzaju. Muszą Państwo również zdać sobie sprawę, że ograniczone ryzyko związane z
inwestowaniem w Rolling Spot Forex/ FX kontrakty CFD, kontrakty CFD, futures i opcje
oznacza, że mogą Państwo stracić całą inwestycję w opcje, jeżeli opcja wygasa. Jeśli chcą
Państwo kontynuować inwestycję, potwierdzają Państwo, że środki, które zostały
przeznaczone są wyłącznie kapitałem podwyższonego ryzyka, a utrata inwestycji nie
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będzie zagrażać Państwa stylowi życia ani nie będzie umniejszać Państwa przyszłego
programu emerytalnego. Co więcej, w pełni rozumieją Państwo charakter oraz ryzyko
inwestowania w waluty oraz Państwa zobowiązania względem innych nie zostaną
zaniedbane jeśli poniosą Państwo straty inwestycyjne.
Rynki zagraniczne. Rynki zagraniczne wiążą się z różnymi rodzajami ryzyka na rynkach w
Zjednoczonym Królestwie. W niektórych przypadkach ryzyko będzie wyższe. Na
potencjalny zysk lub stratę z transakcji na rynkach zagranicznych lub w walucie obcej będą
miały wpływ wahania kursów wymiany walut. Takie zwiększone ryzyko obejmuje ryzyko
związane z opłatami politycznymi lub gospodarczymi w zagranicznych mediach, które
mogą znacząco i trwale zmienić warunki, terminy, zbywalność rynkową lub cenę waluty
obcej.
Zlecenia i strategie zmniejszające ryzyko. Umieszczanie określonych zleceń (np. zlecenia "stop
loss" lub "stop limits"), które mają na celu ograniczenie strat do pewnych kwot, nie
zawsze mogą być dokonane, ponieważ warunki rynkowe lub ograniczenia technologiczne
mogą uniemożliwić realizację takich zleceń. Strategie wykorzystujące kombinacje pozycji,
takich jak pozycje "spread" i "straddle", mogą być równie ryzykowne, a nawet bardziej
ryzykowne niż proste pozycje "długa" lub "krótka".
Ceny. Ceny umieszczone w systemie transakcji handlowej 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 odpowiednio 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
konsekwencji możemy zachować dużą swobodę w ustalaniu wymogów dotyczących
depozytów zabezpieczających i zbieraniu funduszy zabezpieczających.
Ryzyko weekendowe. Różne sytuacje, nowości lub wydarzenia mogą pojawić się w weekend
(piątek 20.00 GMT - niedziela 18.00 GMT), gdy rynki walutowe są zasadniczo zamknięte
dla obrotu, co może spowodować otwarcie rynków walutowych po znacznie innej cenie
niż w przypadku zamknięcia lub piątkowego popołudnia. Nasi klienci nie będą mieli
możliwości używania systemu transakcji handlowej, aby umieścić bądź zmienić zlecenia
podczas weekendu lub w innym czasie, gdy rynki są zasadniczo 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.
Elektroniczny system transakcji. Handel kontraktami OTC za pośrednictwem systemu transakcyji
handlowej może różnić się od handlu w innych elektronicznych systemach transakcyjnych,
a także handlu na rynku konwencjonalnym lub otwartym. Klienci prowadzący transakcje w
systemie handlu elektronicznego narażeni są na ryzyko związane z systemem, w tym
awarie sprzętu i oprogramowania oraz przestoje systemów, w odniesieniu do systemu
transakcji handlowej, systemów klienta indywidualnego i infrastruktury komunikacyjnej
(na przykład internetu) łączącej platformę z klientami.
Transakcje na zobowiązaniach warunkowych, które są oparte na depozycie zabezpieczającym,
wymagają dokonania serii płatności w oparciu o cenę zakupu, zamiast natychmiastowej
zapłaty całej ceny zakupu. Mogą Państwo utrzymać całkowitą stratę depozytu
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zabezpieczającego, który zdeponują Państwo u nas w celu ustalenia lub utrzymania
pozycji. Jeśli rynek zmieni się na Państwa niekorzyść, mogą zostać Państwo wezwani do
zapłacenia znacznego dodatkowego depozytu zabezpieczającego w krótkim czasie, aby
utrzymać pozycję. Jeśli nie dokonają Państwo tego w wymaganym czasie, Państwa
pozycja może zostać zlikwidowana ze stratą. Osoba będąca klientem detalicznym będzie
miała jednak ochronę SU [salda ujemnego] w zależności od rachunku i nie będzie ponosić
odpowiedzialności za jakikolwiek powstały deficyt. Nawet jesli Transkacja nie jest oparta
na depozycie zabezpieczającym, może nadal wiązać się z obowiązkiem dokonywania
dalszych płatności w pewnych okolicznościach, które wykraczają poza kwotę wypłaconą w
momencie zawarcia umowy. Transakcje na zobowiązaniach warunkowych, które nie są
przedmiotem obrotu na zasadach uznanej lub wyznaczonej giełdy inwestycyjnej, mogą
narazić Państwo na znacznie większe ryzyko.
Dodatkowe zabezpieczenia.
Jeśli zdeponują Państwo dodatkowe zabezpieczenia jako
zabezpieczenie, powinni Państwo ustalić, w jaki sposób Państwa zabezpieczenie będzie
rozpatrywane. Zdeponowane dodatkowe zabezpieczenia mogą utracić swoją tożsamość
jako Państwa własność po przeprowadzeniu transakcji w Państwa imieniu. Nawet jeśli
Państwa transakcje powinny ostatecznie okazać się opłacalne, mogą Państwo nie
odzyskać tych samych aktywów, które zostały przez Państwa zdeponowane i być może
będą Państwo musieli przyjąć płatność gotówką.
Prowizje. Zanim przystąpią Państwo do handlu, powinnie Państwo uzyskać informacje o wszelkich
prowizjach oraz innych opłatach, które będą od Państwa wymagane. Jeśli jakiekolwiek
opłaty nie są wyrażone w kategoriach pieniężnych (ale na przykład jako spread transakcji),
powinni Państwo uzyskać wyraźne wyjaśnienie w formie pisemnej, w tym odpowiednie
przykłady, w celu ustalenia, co takie opłaty mogą oznaczać w konkretnych warunkach
pieniężnych.
Niewypłacalność. Każda niewypłacalność lub niedotrzymanie warunków może doprowadzić do
likwidacji lub likwidacji stanowisk bez Państwa zgody. W niektórych okolicznościach mogą
Państwo nie odzyskać rzeczywistych aktywów, które zostały złożone jako zabezpieczenie, i
być może będą musieli Państwo zaakceptować wszelką dostępną płatność w gotówce.

Powinni Państwo angażować się wyłącznie w kontrakty CFD, Rolling Spot Forex/ FX
kontrakty CFD, futures bądź opcje, jeśli są Państwo przygotowani na
zaakceptowanie wysokiego stopnia ryzyka, a w szczególności ryzyka opisanego w
Ogólnym zastrzeżeniu o ryzyku. Muszą być Państwo przygotowani na utrzymanie
całkowitej utraty wszystkich kwot, które zostały u nas zdeponowane.

DZIAŁ DS. ZGODNOŚCI
Tera Europe Limited
125 Old Broad Street
Londyn
EC2N 1AR
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ZAŁĄCZNIK 3
Polityka Zarządzania Konfliktami Interesów
Wprowadzenie i zastosowanie

Niniejszy dokument ("Polityka w zakresie konflików interesów") identyfikuje potencjalne konflikty
interesów, które mogą pojawić się w spółce Tera Europe Limited (zwanej dalej "Tera" lub "my") i
podsumowuje kontrole wdrażane przez nas w celu zarządzania i, w miarę możliwości, zapobiegania takim
konfliktom interesów. Do tych celów Tera obejmuje spółki należące do grupy, pracowników, oddziały,
przedstawicielstwa, agentów i wykonawców lub dowolną osobę bezpośrednio lub pośrednio z nimi
powiązaną poprzez kontrolę.
Tera stara się uczciwie zarządzać konfliktami interesów i ustanowiła politykę w zakresie konfliktów
interesów, na którą składają się procedury i mechanizmy kontrolne, które pomagają w identyfikacji i
właściwej obsłudze konfliktów interesów - które są faktyczne, widoczne i potencjalne.
Niniejsza polityka obowiązuje wobec wszystkich działalności i działań regulowanych przez Tera w związku z
lub do celów takich regulowanych działań, w tym czynności zlecanych na zewnątrz przez stronę trzecią.
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania polityki w zakresie konfliktów interesów.
Możemy ujawnić informacje w celu zapewnienia uczciwego traktowania klientów i przestrzegania
regulaminów i zasad Financial Conduct Authority [Urząd ds. Postępowania Finansowego] ("FCA").
Konflikt interesów to sytuacja, w której osoba będąca osobą zaufania ma konkurencyjne interesy
zawodowe lub osobiste. Zatem sprzeczne interesy mogą utrudniać jednostkom bezstronne wykonywanie
obowiązków. Co więcej może istnieć "konflikt", nawet jeśli nie wynika z niego nieetyczny lub niewłaściwy
czyn.
Co więcej, "konflikt interesów" może powstać pomiędzy Tera i jej dyrektorami [członkami zarządu],
pracownikami, agentami i dowolną osobą bezpośrednio lub pośrednio kontrolowaną przez nich i / lub
Pana/Panią jako klienta lub pomiędzy Pańskimi interesami a interesami innego klienta.

Identyfikacja potencjalnych lub faktycznych konfliktów
Tera podejmie odpowiednie kroki w zakresie identyfikowania, zapobiegania i/lub zarządzania konfliktami
powstającymi w związku z różnymi obszarami naszej działalności. Będziemy identyfikować konflikty tam,
gdzie Tera:
1) Uczestniczy w interesie wyniku usługi świadczonej klientowi lub transakcji przeprowadzanej w
imieniu klientów, która może być inna niż interes klienta w tym wyniku.
2) Osiąga zysk finansowy lub unika straty finansowej na koszt klienta.
3) Prowadzi taką samą działalność co klient oraz;
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4) Przyjmuje od osoby korzyść w odniesieniu do usługi świadczonej klientowi w formie pieniężnej,
towarów lub usług, uzupełniających standardową prowizję lub opłatę płaconą przez klienta za
daną usługę.
W przypadku stwierdzenia faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów, możemy podjąć
następujące kroki:
1) Możemy odmówić działania w przypadku potencjalnego konfliktu lub zaprzestać angażowania się
w działania prowadzące do konfliktu.
2) Możemy zaakceptować konflikt interesów, jednak podejmiemy kroki w celu ochrony Państwa
interesów; lub
3) Możemy ujawnić konflikt interesów i / lub uzyskać Państwa zgodę na działanie.
Zarządzanie Konfliktami
W spółce Tera zostały wdrożone procedury, które mają na celu identyfikowanie konfliktów interesów i
zarządzanie nimi. Obejmują one szereg ustaleń organizacyjnych i administracyjnych służących ochronie
interesów klientów i minimalizujących możliwość wystąpienia konfliktów. Ponadto Tera wdraża wiele
metod zarządzania konfliktami interesów i kontroluje przepływ informacji poufnych. Poniżej znajduje się
niepełna lista, przedstawiająca sposoby w jaki Tera zarządza i zapobiega konfliktom:
1) Podział obowiązków i nadzór nad osobami prowadzącymi różną działalność gospodarczą, w tym
procedury zapewniające odpowiednią komunikację pomiędzy różnymi jednostkami
organizacyjnymi.
2) Wymóg zgłaszania wszystkich zewnętrznych zleceń dyrektorów [członków zarządu] i zewnętrznych
interesów biznesowych.
3) Procedury dotyczące przyjmowania podarunków i korzyści osobistych, w tym rejestr podarunków;
który dokumentuje nagabywanie, oferowanie lub otrzymywanie określonych świadczeń.
4) Procedury zapewniające, że niewłaściwe korzyści nie są przekazywane lub otrzymywane, a
odpowiednie zachęty są odpowiednio ujawniane oraz;
5) Ograniczenia dotyczące rachunków osobistych mają zastosowanie do wszystkich pracowników i
ich współpracowników, niezależnie od stanowiska.
Ujawnianie informacji
Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby rozwiązać każdy konflikt interesów, ale jeśli te starania nie
są wystarczające, aby zapewnić z uzasadnioną pewnością, że unikniemy ryzyka szkody dla Państwa
interesów, w razie potrzeby, przed rozpoczęciem prowadzenia dla Państwa działalności, ujawnimy
Państwu ogólny charakter oraz/lub źródło konfliktu interesów. Rozważając, czy należy ujawnić Państwu
konflikt interesów, weźmiemy pod uwagę status poszczególnego klienta i prawdopodobieństwo, że będą
Państwo w stanie zrozumieć związane z nim ryzyko, jeśli będą Państwo kontynuować z nami relacje.
Wszelkie ujawnienia zawierają informacje wystarczające do podjęcia świadomej decyzji.
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Odmówienie działania
W przypadku, gdy ustalimy, że nie jesteśmy w stanie zarządzać konfliktem interesów przy użyciu jednej lub
więcej metod opisanych powyżej, możemy odmówić działania w Państwa imieniu.
Dalsze informacje
W razie potrzeby przejrzymy oraz zaktualizujemy niniejszą Politykę w zakresie konfliktów. Pytania
dotyczące niniejszej polityki należy kierować do Specjalisty ds. Zgodności, wysyłając wiadomość e-mail na
adres compliance@terafx.co.uk lub korzystając z naszych usług obsługi klienta pod adresem
customerservices@terafx.co.uk.

ZAŁĄCZNIK 4
Polityka Realizacji Zleceń

1. Informacje Ogólne
1.1.

Wstęp

Niniejsza Informacja w zakresie polityki realizacji zleceń, powszechnie znanej jako "Best Execution"
zawiera najważniejsze i najistotniejsze elementy procesu Realizacji Zleceń Tera Europe ("TeraFX", "Tera",
"Firma" my lub nasze) oraz ustalenia, które umożliwiają klientom podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu
z naszych usług realizacji.
[Spółka] Tera stosuje politykę Best Execution po przyjęciu zlecenia klienta i gdy klient nie przekazuje
żadnych szczegółowych instrukcji dotyczących metody realizacji. Szczegółowa instrukcja klienta dotycząca
zlecenia może uniemożliwić nam wdrożenie Best Execution w celu uzyskania najlepszego możliwego
wyniku dla realizacji zlecenia.
Polityka Best Execution będzie obowiązywała zawsze, gdy wykonamy zlecenia w imieniu klientów
detalicznych. Tera zawsze będzie działała jako principal (matched principal broker) [makler świadczący
usługi z dopasowaniem kwot kapitałowych] przy realizacji zleceń klientów i nie gwarantujemy, że podczas
realizacji transakcji nasza cena będzie korzystniejsza niż ta, która mogłaby być dostępna w innym miejscu.
Niniejsza Polityka stanowi integralną część umowy otwarcia rachunku między firmą Tera a Klientem i
powinna być czytana w połączeniu ze Standardowymi warunkami handlowymi Tera, które są
wyszczególnione w Umowie z klientem i są co jakiś czas aktualizowane.
Jako warunek wstępny otwarcia konta w Tera, Klient potwierdza i akceptuje treść niniejszej Polityki Best
Execution. Ponadto uważa się, że Klient udzielił takiej zgody jeśli w dowolnym momencie umieści Zlecenie
w Tera.
1.2.
Cel
Dyrektywa 2014/65/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych ("MiFID II") oraz przepisy Financial
Conduct Authority [Urząd ds. Postępowania Finansowego] ("FCA") nakładają na uczestników rynku
obowiązek best execution, co oznacza, że uczestnik rynku, taki jak Tera, musi podjąć wszelkie odpowiednie
kroki, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w realizacji zleceń dla swoich klientów. Uczestnicy rynku są również
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zobowiązani do ustanowienia i wdrożenia polityki realizacji zleceń, powszechnie znanej jako "Best
Execution", zgodnie z ustawą FCA w COBS 11.2.14R:
a)

Tera jest zobowiązana do realizowania Zleceń od Klientów w sposób szybki, uczciwy i sprawny, w
stosunku do innych Zleceń lub interesów handlowych Tera, oraz do spełnienia pewnych
wymagań dotyczących agregacji i przydzielania Zleceń od Klientów.
b) Tera jest zobowiązana do zapewnienia klientom odpowiednich informacji na temat polityki
realizacji zleceń MiFID II.
Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie Klientom informacji na temat polityki realizacji zleceń Tera
MiFID II oraz uzyskanie ich zgody na taką politykę.

33.

Zakres oraz Zastosowanie Obowiązku Best Execution [najlepszej realizacji]

Tera jest Match Principal Broker [maklerem świadczącym usługi z dopasowaniem kwot kapitałowych]
znany jako straight through processing broker ("tylko STP") upoważnioną i regulowaną przez Urząd ds.
Postępowania Finansowego ("FCA") pod numerem spółki 7604372. Tera jest automatycznym,
elektronicznym dostawcą STP i ostatecznym dostawcą wszystkich cen dla swoich klientów i z Tera
prowadzone są transakcje oraz zawierane umowy.
Tera nie świadczy usług doradczych ani nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedni charakter
poszczególnych transakcji handlowych klienta.
Tera nie bierze udziału w transakcjach z użyciem środków własnych.
Tera świadczy usługi handlu depozytem zabezpieczającym na rynku Forex oraz Kontraktach różnicy
kursowej ("kontrakty CFD"). Co jakiś czas Tera może wprowadzi inne produkty finansowe. Tera podejmuje
decyzje o tym, jakie rynki/symbole oferuje swoim klientom, a nie jako makler, ale jako principle i
kontrahent każdej transakcji. W związku z tym, każdy symbol oferowany przez Tera jest notowany jako
pochodna rynku bazowego i jesteśmy jedynym miejscem realizacji, do którego klienci mają dostęp za
naszym pośrednictwem. (Tera pozyskuje ceny od wielu podmiotów zapewniających płynność "LP").
Zgodnie z MiFID II, Tera jest zobowiązana do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków przy realizacji
zleceń w imieniu klienta, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik dla swoich klientów ("best execution"
[najlepsza realizacja]) - biorąc pod uwagę cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania i
rozliczenia, wielkość, charakter lub jakąkolwiek inną istotną kwestię.
Polityka realizacji zleceń MiFID II Tera obowiązuje wyłącznie do świadczenia przez Tera usług na rzecz
klientów Profesjonalnych oraz Detalicznych oraz w odniesieniu do Instrumentów Finansowych zgodnie z
definicją MiFID II.
(a) Polityka realizacji zleceń MiFID II Tera obowiązuje również, gdy Tera:
(i) otrzymuje oraz przesyła Zlecenia klienta; oraz/lub
(ii) realizuje Zlecenia w imieniu Klienta.
(b) Tera będzie realizowała Zlecenia "w imieniu Klienta", w których Klient legalnie korzysta z Tera w celu
ochrony swoich interesów w odniesieniu do cen lub innych czynników realizacji.
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W sytuacjach, gdy z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie zapewnić jak najlepszej realizacji,
powiadomimy Państwa tak szybko, jak to możliwe, aby byli Państwo właściwie poinformowani.
MiFID II wymaga, aby firmy upoważnione do realizacji zleceń klientów wdrażały procedury i ustalenia
zapewniające szybką, uczciwą i sprawną realizację zleceń klientów w stosunku do innych zleceń klientów
lub interesów handlowych firmy. Firma zamierza zapewnić Panu/Pani oraz innym uczestnikom rynku
dostęp do (w miarę możliwości) zbywalnych cen w sposób niedyskryminujący. Różnorodność tych rynków i
instrumentów oraz rodzaje zleceń, które możesz umieścić, oznaczają jednak, że różne czynniki będą
musiały być brane pod uwagę w odniesieniu do konkretnej transakcji.
33.1

Kategoryzacja Klientów

Firma obsługuje Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych oraz Uprawnionych Kontrahentów,
zgodnie z definicją zawartą w MiFID II oraz [przepisach] FCA.
Ponieważ Firma zamierza zawsze postępować ze zleceniami w sposób sprawiedliwy i spójny, po
zaklasyfikowaniu klienta na potrzeby danego instrumentu, klient ten nie może następnie dokonać zmiany
klasyfikacji na potrzeby jednej transakcji typu, którą zazwyczaj podejmuje. Klient może jednak dążyć do
tego, aby zostać ogólnie skategoryzowanym do wszystkich celów, a decyzje takie będą podejmowane
wyłącznie przez Firmę według jej własnego uznania.
W tym czasie mogą zostać wzięte pod uwagę wyjątkowe okoliczności za zgodą Firmy (firma może
odmówić świadczenia usługi w przypadku, gdy wymagana jest zmiana klasyfikacji).
[Spółka] Tera realizuje Zlecenia niezwłocznie i sprawiedliwie. Klient jest informowany o każdej istotnej
trudności istotnej z punktu widzenia prawidłowej realizacji jego Zlecenia tak szybko, jak to możliwe.
Niezależnie od wyrażonych powyżej zamiarów, Firma nie zobowiązuje się do zapewnienia "best
execution", jeśli zostanie Pani/Pan sklasyfikowany jako Uprawniony kontrahent, któremu nie przysługuje
prawo do best execution [najlepszej realizacji] zgodnie z Urzędem Nadzoru Finansowego ("FCA")
Zjednoczonego Królestwa lub równoważnymi przepisami UE.
33.2

Szczegółowa Instrukcja

Gdy pojawi się od Pana/Pani szczegółowa instrukcja , zrealizujemy zlecenie zgodnie z instrukcją, a
zgodność z tą konkretną instrukcją będzie traktowana jako spełnienie wymogu best execution. Klient
powinien wziąć pod uwagę, że umieszczanie Zleceń w ramach szczegółowych instrukcji może uniemożliwić
firmie Tera uzyskanie best execution [Zasady działania w najlepiej pojętym interesie klienta] w odniesieniu
do tych aspektów Zlecenia, do których odnosi się ta Instrukcja (Instrukcje).
W przypadku braku szczegółowej instrukcji, [spółka] Tera wykonuje Zlecenie zgodnie z jego polityką Best
Execution.

34.

Czynniki dotyczące Best Execution [Zasady działania w najlepiej pojętym interesie klienta] oraz
Kryteria
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Przy realizacji zlecenia klienta, możemy wziąć pod uwagę następujące "kryteria realizacji" w celu określenia
względnego znaczenia ceny, kosztów, prędkości, prawdopodobieństwa wykonania i rozliczenia, wielkości
oraz wszelkich innych czynników istotnych dla realizacji zlecenia ("czynniki realizacji"):





charakterystyka klienta obejmująca jego klasyfikację jako klient detaliczny lub profesjonalny;
charakterystyka zlecenia klienta;
charakterystyka instrumentu finansowego, który jest przedmiotem tego zlecenia, oraz
charakterystyka miejsca realizacji, do którego to zlecenie ma zostać skierowane.

Różnice w strukturze rynku i strukturze instrumentów finansowych prowadzą do zaspokojenia naszych
zobowiązań zapewnienia best execution [najlepszej realizacji w najlepiej pojętym interesie klienta] w różny
sposób, co zostało szczegółowo opisane poniżej.
"Czynniki Realizacji Zlecenia":
• Cena oraz koszt realizacji: [Spółka] Tera bierze bazową cenę rynkową instrumentu pochodnego,
który notuje, a następnie stosuje algorytm do tej ceny, aby osiągnąć swoją własną cenę rynkową.
Podstawowy kanał, którego używa Tera, może pochodzić z jednego źródła, takiego jak podmiot
zapewniający płynność lub wymiana, lub w przypadku FX z kilku kanałów. W przypadku korzystania
z kilku kanałów najlepsza kombinacja ofert służy do utrzymywania wąskich spreadów.
Zautomatyzowany system będzie szukał najlepszego ogólnego wyniku transakcji, co
prawdopodobnie będzie najważniejszym czynnikiem realizacji dla naszych klientów. Firma stosuje
przejrzystą strukturę kosztów bez ukrytych prowizji i opłat.
•

Szybkość realizacji: Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanej platformy transakcyjnej zlecenia będą
realizowane niezwłocznie, a przy niektórych rodzajach zleceń wystąpią jedynie rzadkie przypadki
poślizgu cenowego. Ze względu na charakter platformy, szybkość realizacji prawdopodobnie będzie
mieć duże znaczenie dla naszych klientów. Staramy się aktualizować nasze ceny tak często, jak to
jest możliwe, jednak nasza zdolność w tym zakresie może być ograniczona ze względu na czynniki
technologiczne, w tym cena kanałów podmiotu zapewniającego płynność, sprzęt, oprogramowanie i
łącza komunikacyjne do transmisji danych. Realizujemy wszystkie transakcje po cenach
przekazanych nam przez podmioty zapewniające płynność oraz zgodnie z naszymi Standardowymi
warunkami handlowymi. W pewnych okolicznościach, ze względu na szybkość komunikacji
internetowej, niestabilność rynku lub w przypadku umyślnego manipulowania naszymi cenami
notowanymi, Państwa wymiana handlowa może zostać odrzucona przez nas lub nasze LP [podmioty
zapewniające płynność] jeśli cena, po której chcą Państwo dokonywać wymiany handlowej nie jest
reprezentatywna dla ceny "rynku bazowego", gdy została ona dostarczona do nas/naszego
podmiotu zapewniającego płynność.



Prawdopodobieństwo realizacji; W prawie wszystkich przypadkach, o ile posiadają Państwo
wystarczający depozyt zabezpieczający dostępny na Państwa rachunku przeznaczonego do wymiany
handlowej i dopóki wielkość wymiany handlowej jest równa lub mniejsza od dopuszczalnego
maksymalnego rozmiaru, Państwa transakcja zostanie zrealizowana na żądanym poziomie.



Wielkość zlecenia i płynność na rynku: Typowa transakcja polega na wymianie walut lub kontrakcie
CFD. Platforma będzie dążyć do zapewnienia najlepszego wyniku dla Państwa zamówienia, biorąc
pod uwagę czynniki opisane powyżej. Wszystkie transakcje podlegają rozważaniom w zakresie
wielkości. Jeśli żądany rozmiar transakcji jest większy niż jesteśmy w stanie dokonać wymiany
handlowej na "rynku bazowym", wówczas może ona zostać zrealizowana częściowo bądź cała
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transakcja lub zlecenie może zostać odrzucone według naszego uznania.


Charakterystyka klientów: Nasza baza klientów składa się z mieszanki Klientów Detalicznych,
Profesjonalnych oraz Uprawnionych Kontrahentów. Firma jest świadoma, że Klienci Detaliczni mają
zapewnioną najwyższą ochronę i kładzie większy nacisk na wszelkie zobowiązania z nich wynikające.
Zasady Best Execution obowiązują zarówno wobec kategorii naszych Klientów Detalicznych jak i
Profesjonalnych.

W oparciu o powyższe czynniki, uważamy, że cena będzie stanowiła najistotniejszy czynnik.
34.1

Rola Ceny

Nasza ogólna polityka w zakresie transakcji klientów Detalicznych i Profesjonalnych nie ma pierwszeństwa
przed czynnikami realizacji innymi niż cena i koszty ("Całkowita Wartość"), o ile nie przyczyniają się one do
uzyskania możliwie najlepszego wyniku pod względem całkowitej wartości dla klienta.
W przypadku klientów profesjonalnych, w niektórych okolicznościach, w przypadku niektórych klientów,
zleceń, instrumentów finansowych lub rynków, Tera może odpowiednio określić, że inne czynniki realizacji
transakcji są ważniejsze niż cena w uzyskaniu najlepszego możliwego wyniku realizacji transakcji. W
pewnych okolicznościach nasze określenie względnego znaczenia czynników realizacji transakcji może
różnić się od klientów detalicznych, w tym na przykład, gdy prawdopodobieństwo realizacji transakcji
może mieć pierwszeństwo przed ceną.

35.

Miejsce realizacji transakcji oraz Podmioty zapewniające płynność

"Miejsce realizacji transakcji" oznacza rynek regulowany ("RR"), multilateral trading facility [wielostronną
platformę obrotu] (MTF), podmiot systematycznie internalizujący transakcje lub animator rynku lub
podmiot zapewniający płynność, bądź jednoska, która wykonuje podobną funkcję w państwie trzecim.
Wybór miejsca realizacji transakcji ma bezpośredni wpływ na możliwie najlepszy wynik, jaki firma jest w
stanie uzyskać podczas realizacji Zleceń.
Miejscem realizacji Państwa transakcji jest Tera. NIE wykonujemy funkcji Animatora Rynku w odniesieniu
do Państwa transkacji. We wszystkich przypadkach Państwa zlecenie zostanie przekazane do LP [podmiotu
zapewniającego płynność].
Firma zidentyfikowała te miejsca, w których Firma będzie najczęściej starała się realizować zlecenia i które
według Firmy zapewniają najlepsze perspektywy osiągnięcia jak najlepszych wyników, biorąc pod uwagę
czynniki realizacji transakcji wyszczególnione poniżej.
Podmioty zapewniające płynność [spółki] Tera oraz lista miejsc zostanie dostarczona na Państwa pisemny
wniosek.
Firma zastrzega sobie prawo do dodania w przyszłości dodatkowych miejsc /LP, a niniejsze zasady te
zostaną odpowiednio zaktualizowane.
35.1

Kryterium wybory podmiotów zapewniających płynność transakcji
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Przy wyborze podmiotów zapewniających płynność transkacji wykorzystywane są następujące kryteria:




Działają one na rynkach, na których działa Firma oraz w walutach i instrumentach finansowych,
które są w stanie wesprzeć;
Ich położenie geograficzne i zdolność do zapewnienia dostępu w czasie rzeczywistym do rynków;
Dostępność czasowa cen - na wielu rynkach dochodzi do przerw i skoków w handlu, ponieważ
negocjacje wyrównują interesy handlowe w różnych momentach i różnych częściach krzywej; w
związku z tym cena "ostatniej transakcji" może nie zawsze być dostępna lub działać jako
wiarygodny wskaźnik aktualnej ceny.

35.2

Podstawy realizacji transakcji i miejsca realizacji kontraktów CFD

W przypadku, gdy Aktywa Referencyjne CFD są notowane na Rynku, notowane ceny CFD pochodzą z
notowanej ceny rynkowej dla Aktywów Referencyjnych. W przypadku niektórych aktywów referencyjnych,
takich jak metale szlachetne, notowana cena może być pochodną ceny kontraktowej futures na zamianę
danego składnika aktywów referencyjnych.
35.3

Rolling Spot Forex/ FX kontrakt CFD

Rolling Spot Forex/FX kontrakt CFD realizowany jest poza obrotem zorganizowanym [over-the-counter]
("OTC") i nie jest instrumentem finansowym, który jest przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych lub
giełdzie. Od podmiotów zapewniających płynność otrzymujemy elektronicznie wykonalne ceny w czasie
rzeczywistym.
Na niestabilnym rynku cena może się zmienić przed otrzymaniem instrukcji zlecenia. O ile zmiana cen nie
jest znacząca, w którym to przypadku zlecenie może zostać odrzucone, korzystne zmiany cen (wzrost cen)
i niekorzystne zmiany cen zostaną Państwu przekazane.

36.

Otrzymywanie i przesyłanie Zleceń
36.1

Strony powiązane i maklerzy będący stroną trzecią

Na niektórych rynkach i podlegając zawsze szczegółowym instrukcjom, które mogą być przekazane przez
naszych Klientów, Tera może przekazać Zlecenie, które [spółka] Tera otrzyma do Stron powiązanych lub
Maklerów będących stroną trzecią w celu realizacji. Postępując w ten sposób, [spółka] Tera będzie
postępować zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej Polityce.
(a) Realizacja za pośrednictwem Stron powiązanych może przynieść konkretne korzyści, które mogą
obejmować większą pewność realizacji, większą przejrzystość, skuteczniejszą komunikację i
skuteczne rozwiązywanie problemów dla naszych Klientów.
(b) [Spółka] Tera sprawdza wyniki Stron powiązanych i Maklerów będących stroną trzecią, w tym
formalną ocenę ich wyników, aby zapewnić odpowiednie standardy realizacji zgodne z naszą
polityką realizacji zleceń MiFID II.
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37.

Obsługa i Realizacja Zleceń

Uznając, że Klienci przeprowadzają transakcje FX z Tera drogą elektroniczną, priorytetem Tera było
zapewnienie, że jej elektroniczna platforma realizacji transakcji spełnia wymagane standardy Best
Execution.
37.1

Benchmarking i Monitorowanie

(a) strumienie cenowe na zasadach Best Execution są porównywane z zewnętrznymi i wewnętrznymi
cenami referencyjnymi w celu zapewnienia, że wyniki zgodnie z Best Execution są osiągane w sposób
ciągły. Tam, gdzie jest to możliwe, stosuje się zewnętrzne ceny referencyjne z miejsc rynku i brokerów w
celu uzyskania najlepszego porównania ceny Tera z cenami dostępnymi zewnętrznie. Zewnętrzne ceny
obserwowane mogą być dostosowane do celów porównawczych w celu uwzględnienia znanych kosztów
realizacji w zewnętrznych miejsach (na przykład współczynniki poślizgu w zależności od wielkości
transakcji). W przypadku, gdy dostępne dane zewnętrzne mają ograniczony zakres lub jakość, dane
wewnętrzne mogą być wykorzystane jako odniesienie (na przykład wykonane ceny porównywalnych
transakcji).
(b) Wyniki benchmarkingu są weryfikowane przez kierownictwo [zarząd] Tera co najmniej raz w miesiącu.
W przypadku, gdy działaniabenchmarkingu wskazują, że ustalanie cen musi być dostosowane w dowolnym
obszarze, podejmowane są odpowiednie działania naprawcze w przyszłości.
37.2

Ryzyko dotyczące realizacji zlecenia

(a) Poślizg cenowy
Podejmujemy odpowiednie kroki, aby realizacja naszych notowanych cen zapewniła możliwie najlepszy
wynik dla klientów w momencie przedstawienia notowania. Szybko zmieniające się [ceny na] rynkach
mogą jednak skutkować wykonaniem transakcji po cenie, która przestała być najlepszą ceną rynkową.
(b) Luki cenowe/Niestabilność
Mogą nastąpić znaczne zmiany na rynku po ogłoszeniu wiadomości lub wydarzeniu gospodarczym lub
między zamknięciem i ponownym otwarciem rynku, które będą miały znaczący wpływ na realizację
oczekującego zamówienia. Powinni być Państwo świadomi następujących zagrożeń związanych z
niestabilnymi rynkami, zwłaszcza na lub w pobliżu zamknięcia standardowej sesji giełdowej:
Zlecenie może zostać zrealizowane po zasadniczo różniącej się cenie od notowanej oferty lub od ostatniej
zgłoszonej ceny handlowej w momencie złożenia zlecenia, lub zamówienie może być zrealizowane tylko
częściowo lub może być zrealizowane w kilku partiach po różnych cenach; a Ceny otwarcia mogą się
znacznie różnić od cen zamknięcia poprzedniego dnia.
(c) Opóźnienia w realizacji z powodu [błędu] Systemu transakcji handlowej lub połączenia z Internetem
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Opóźnienia w realizacji, będące poza naszą kontrolą, mogą wystąpić w wyniku awarii technicznych lub
awarii w związku z korzystaniem z Systemu transakcji handlowej lub łącznością internetową lub prędkością
przetwarzania danych, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

37.3

Obsługa Zlecenia

Zlecenie klienta przechodzi przez szereg komponentów logiki biznesowej przed uruchomieniem
zewnętrznego mechanizmu realizacji. Te komponenty dostarczają wszystkich istotnych szczegółów
dotyczących zlecenia, w tym o rodzaju zlecenia, ceny i czasu obowiązywania.
Z powodu realizacji transakcji drogą elektorniczną, płynność jest zapewniona przez strumienie cenowe
regularnie porównywane z zewnętrznymi i wewnętrznymi cenami referencyjnymi w celu zapewnienia, że
wyniki zgodnie z Best Execution są osiągane w sposób ciągły.
37.4

Rodzaje Zleceń

(a) Zlecenie rynkowe - jest to instrukcja zakupu lub sprzedaży po następnej dostępnej cenie rynkowej.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z warunkami rynkowymi może występować różnica między ceną
wybraną w systemie transakcji handlowej a ostateczną otrzymaną ceną realizacji. Różnica ta
może być mniej korzystna lub korzystniejsza niż pierwotnie notowana cena i jest funkcją płynności
rynku.
(b) Zlecenie z limitem ceny - jest to instrukcja zakupu lub sprzedaży po określonej przez Państwa cenie
lub lepszej i może być używana do otwierania lub zamykania pozycji. Należy pamiętać, że zlecenie
z limitem ceny może zostać uruchomione w wyniku obrotu rynkowego lub pomijając określoną
przez Państwa cenę. W przypadku, gdy warunki rynkowe powodują uruchomienie zlecenia z
limitem ceny klienta, może ono zostać zrealizowane tylko po cenie równej lub wyższej niż
określona stawka klienta. Zlecenia z limitem ceny gwaranują poziom ceny, lecz nie gwarantują
realizacji transakcji.
(c) Zlecenie z limitem ceny kupna po cenie niższej niż cena rynkowa zostanie zrealizowane po cenie
równej lub niższej od podanej ceny.
(d) Zlecenie z limitem ceny sprzedaży po cenie wyższej niż cena rynkowa zostanie zrealizowane po
cenie równej lub wyższej od podanej ceny.
(e) Zlecenie Stop - zlecenie stop to zlecenie zakupu lub sprzedaży po określonej cenie oraz może być
wykorzystane do otwarcia lub zamknięcia pozycji. Należy pamiętać, że zlecenie stop może zostać
uruchomione w wyniku obrotu rynkowego lub pomijając określoną przez Państwa cenę. W
przypadku, gdy warunki rynkowe powodują uruchomienie zlecenia stop, po realizacji stanie się
ono zleceniem rynkowym. Oznacza to, że ostateczna cena realizacji może być mniej korzystna lub
korzystniejsza w zależności od warunków rynkowych. Zlecenia Stop gwarantują realizację
transakcji, lecz nie gwarantują poziomu ceny.
(f) Zlecenie Stop kupna po cenie wyższej niż obowiązująca cena rynkowa będą realizowane przy
następnej dostępnej stawce rynkowej, która może być mniej korzystna lub bardziej korzystna niż
określona stawka.
(g) Zlecenie Stop sprzedaży po cenie niższej niż obowiązująca cena rynkowa będą realizowane przy
następnej dostępnej stawce rynkowej, która może być mniej korzystna lub bardziej korzystna niż
określona stawka.
(h) Zlecenie Trailing Stop - zlecenie stop zastosowane na otwartej pozycji, gdzie inwestor określa
odległość między zleceniem stop a bieżącą ceną rynkową. Jeśli rynek będzie nadal zmieniał się na
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Państwa korzyść, cena zatrzymania zostanie automatycznie zaktualizowana, aby utrzymać
określoną odległość zatrzymania od bieżącej ceny rynkowej, dostosowując Państwa stopę
zatrzymania. Jeżeli jednak rynek w dowolnym momencie zmieni się na Państwa niekorzyść, cena
zatrzymania pozostanie stała, działając jako dolna granica. W tym czasie, gdy handel na rynku
przekroczy lub przekroczy określoną przez Państwa stopę, Państwa zlecenie zostanie przekazane
do realizacji jako zlecenie rynkowe dostępne do realizacji po następnej dostępnej cenie rynkowej.
(i) Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego [Margin Call] - Wezwanie do uzupełnienia
depozytu zabezpieczającego jest zleceniem generowanym przez system, które zostaje
aktywowane gdy Państwa wykorzystywany depozyt zabezpieczający do wypłaty spadnie do zera
lub poniżej. Zlecenie zachowuje się jak zlecenie Market At Best gdy jest aktywne. Zlecenie to może
zostać częściowo wypełnione wiele razy, dopóki nie zostanie wykonana pełna kwota zamówienia
lub anulowana zostanie pozostała kwota. Z tym zleceniem nie jest związana żadna cena, więc
zlecenie zostanie zrealizowane po najlepszej dostępnej cenie rynkowej.
(j) Publikacja Zlecenia z limitem ceny (jeśli nie zostanie zrealizowane) Jeśli przekażą nam Państwo
zlecenie z limitem ceny w odniesieniu do akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym
EOG, będziemy zobowiązani do upublicznienia takich zleceń z limitem ceny w zakresie, w jakim nie
zostaną one natychmiast zrealizowane w przeważających warunkach rynkowych, chyba że wyrażą
Państwo zgodę na skorzystanie z przysługującej nam swobody uznania w zakresie ujawnienia
takiego zlecenia z limitem ceny.

37.5

Agregacja

Możemy łączyć twoje zlecenie lub instrukcję z instrukcjami innych klientów jako pojedyncze zamówienie.
Będzie to dokonane jeśli uznamy, że leży to w ogólnym najlepszym interesie naszych klientów i jest mało
prawdopodobne, aby działało to ogólnie na Państwa niekorzyść. Taka agregacja może jednak działać na
Państwa niekorzyść w odniesieniu do konkretnego zamówienia. W przypadku takich transakcji [spółka]
Tera zapewnia, że żaden klient nie jest traktowany w sposób preferowany.

37.6

Opłaty i koszty

Firma nie pobiera różnych opłat ani kosztów w zależności od wykorzystywanych miejsc, aby zapewnić
przejrzystość i pełną przejrzystość kosztów dla klienta. W przypadku wszystkich transakcji, Firma nalicza
marżę na raw spreadach, które otrzymuje od swoich podmiotów zapewniających płynność, zgodnie z
grupą rachunków Klienta. Na wniosek mogą zostać przedstawione dalsze szczegóły.
Dodatkowe koszty, o których powinni Państwo wiedzieć i które mogą obowiązywać to:
• koszty transakcyjne;
• wymiana zrealizowanego P/L na walutę bazową.
37.7

Informacja o pozostałych kosztach

Możemy zwrócić koszt jakiegokolwiek podmiotu(podmiotów) wprowadzających Państwa rachunek. Inne
opłaty wskazane na Państwa wyciągu z rachunku mogą również zostać zwrócone na rzecz Państwa
podmiotu wprowadzającego. Na wniosek mogą zostać przedstawione dalsze szczegóły. Powyższe nie
powinno to kolidować z naszym lub ich obowiązkiem w zakresie best execution.
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38.

Konflikt interesów

Firma uznaje, że mogą istnieć konflikty między interesami Firmy a jej klientami. Platforma, na której
realizowane są zlecenia, wyświetli najlepszą dostępną cenę od wielu podmiotów zapewniających płynność
oraz klientów, zmniejszając tym samym zakres konfliktów.

39.

Monitorowanie i Ocena

Będziemy monitorować skuteczność naszych ustaleń dotyczących realizacji zleceń i niniejszych Zasad oraz
regularnie oceniać, czy miejsca realizacji, do których uzyskują dostęp, nadal zapewniają najlepsze możliwe
wyniki dla zleceń realizowanych w imieniu klientów.
Korzystając z podejścia opartego na ocenie ryzyka, dokonamy przeglądu, co najmniej raz w roku lub w
przypadku wystąpienia istotnej zmiany, zarówno w odniesieniu do naszych postanowień dotyczących
realizacji zamówień, jak i niniejszej Polityki. Istotne zmiany w niniejszej Polityce zostaną zgłoszone za
pośrednictwem naszej strony internetowej i będą dostępne dla aktualnych i potencjalnych klientów.

40.

Brak stosunku powierniczego

Zobowiązanie Firmy do zapewnienia "best execution" nie oznacza, że jest ona winna spełnienia
obowiązków powierniczych wykraczające poza szczególne zobowiązaniami regulacyjnymi na nią
nałożonymi lub w inny sposób zawieranymi między Firmą a Państwem.
Ponoszą Państwo odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne, a Firma nie ponosi odpowiedzialności
za straty rynkowe poniesione w wyniku tych decyzji.

41.

Zgoda Klienta na Zasady realizacji transakcji oraz realizacji zlecenia: poza rynkiem regulowanym lub
MTF

(a) Jesteśmy zobowiązani do uzyskania Państwa uprzedniej zgody na nasze zasady realizacji zleceń MiFID
II. Uznaje się, że udzielili Państwo takiej zgody jeśli umieścili Państwo u nas Zlecenie dnia 3 stycznia
2018 roku lub później.
(b) W przypadku Instrumentów Finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, MTF lub
OTF, jesteśmy również zobowiązani do uzyskania Państwa uprzedniej wyraźnej zgody przed realizacją
Zlecenia w takich instrumentach poza rynkiem regulowanym, MTF lub OTF. Bedą Państwo uważani za
osoby, które wyrażają zgodę, gdy zostaną Państwo klientami Tera i złożą u nas Zlecenie.
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ZAŁĄCZNIK 5
Nasze Produkty i Usługi

1. Usługi i czynności inwestycyjne
Zgodnie z Umową, prowadzimy/świadczymy następujące usługi oraz czynności inwestycyjne MiFID II
("Czynności"):
(a)

realizację zleceń w imieniu klienta.

W celu uniknięcia wątpliwości nie świadczymy usług inwestycyjnych dotyczących zarządzania portfelem
inwestycyjnym ani doradztwa inwestycyjnego.
2. Czynności regulowane
Niektóre z regulowanych czynności wykonywanych przez obejmują:
(a) Obsługa inwestycji jako principal (ograniczenie: matched principal broker [makler świadczący usługi z
dopasowaniem kwot kapitałowych] - nie posiada możliwości zachowania instrumentów finansowych na
swoim rachunku dopóki nie spełni warunku 'matched principal exemtpion' [działalnie na własny rachunek]
w glosariuszu FCA określonych wyrażeń użytych w Informatorze FCA oraz praw lub udziałów w (obu))
3. Produkty
Z zastrzeżeniem w każdym przypadku naszych odpowiednich zezwoleń FCA, zapewniamy Czynności w
odniesieniu do następujących produktów oraz wszelkich innych, które mogą zostać uzgodnione co jakiś
czas:
(a) futures towarowy;
(b) kontrakt różnicy kursowej (z wyłączeniem spreadbetting i kontraktów rolling spot forex);
(c) futures (z wyłączeniem futures towarowych i kontraktów rolling spot forex);
(d) kontrakty rolling spot forex.
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Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejsze materiały nie zostały przygotowane w odniesieniu do konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji
finansowej lub szczególnych potrzeb konkretnego klienta. Są one publikowane wyłącznie w celach
informacyjnych i nie powinny być interpretowane jako zaproszenie lub oferta na zakup lub sprzedaż
papierów wartościowych lub powiązanych instrumentów finansowych lub na udział w jakiejkolwiek
określonej strategii handlowej.
Żaden odbiorca nie powinien interpretować treści tych materiałów jako porad prawnych, podatkowych,
księgowych, regulacyjnych lub innych specjalistycznych lub technicznych porad lub usług, bądź porady
inwestycyjnej lub osobistej rekomendacji. Żadne oświadczenie ani nie udziela się żadnej gwarancji,
wyraźnej lub domniemanej w odniesieniu do dokładności, kompletności lub wiarygodności informacji
zawartych w niniejszym dokumencie, ani nie stanowi on pełnego oświadczenia bądź podsumowania
procedur oraz procesów, które może podjąć [spółka] Tera, ani też gwarancją, że usługi opisane w ramach
niniejszego dokumentu są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami oraz
regulacjami. Niniejsze materiały nie powinny być traktowane przez odbiorców jako zamiennik dla
dokonania własnej oceny. Wszelkie oświadczenia lub opisy wyrażone w niniejszym dokumencie mogą ulec
zmianie bez powiadomienia. [Spółka] Tera nie jest zobowiązana do aktualizowania lub przechowywania
aktualnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie, a wyniki z przeszłości niekoniecznie świadczą o
przyszłych wynikach. Ani [Spółka] Tera, ani żaden z jej dyrektorów [członków zarządu], członków kadry
kierowniczej, pracowników ani agentów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub
szkody wynikające z użycia całości lub części tych materiałów lub polegania na informacjach zawartych w
niniejszym dokumencie. Na wniosek mogą zostać udostępnione dalsze informacje.
[Spółka] Tera wyraźnie zabrania dokonywania redystrybucji lub reprodukcji niniejszych materiałów w
całości lub w części bez pisemnej zgody [spółki] Tera, a firma Tera nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
działania osób trzecich w tym zakresie.

-/Ja, niżej podpisana mgr Maria Magdalena Charyło-Samul, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę
tłumaczy przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/1180/05, Rzeczpospolita Polska, stwierdzam
zgodność niniejszego tłumaczenia z oryginałem dokumentu sporządzonego w języku angielskim.
Warszawa, 24 sierpnia 2018 r.
Nr Rep: 1799/2018
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