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1. INFORMACJE O NAS 

Swiss Markets jest licencjonowaną marką BDSwiss Holding Ltd, Cypryjską Firmą 

Inwestycyjną  (“CIF”) która jest upoważniona i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów 

Wartościowych i Giełd (dalej "CySEC") z licencją numer 199/13. Spółka świadczy usługi 

inwestycyjne i pomocnicze zgodnie z jej upoważnieniem, oraz zgodnie z Dyrektywą o Rynkach 

Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej (MiFID II), Usług i Działalności Inwestycyjnej oraz 

Ustawy o Rynkach Regulowanych z 2017 r. ze zmianami (L. 87 (I)/2017), przez stronę 

internetową firmy, do której można uzyskać dostęp pod adresem eu.swissmarkets.com (zwana 

dalej "stroną internetową"), jak określono w niniejszej umowie. 

Spółka jest zarejestrowana na Cyprze zgodnie z prawem spółek, z numerem rejestracyjnym 

HE300153. Siedziba statutowa mieści się na Ioanni Stylianou 6, 2nd Floor, Flat/Office 202, 2003, 

Nicosia, Cyprus. 

2. DEFINICJE I INTERPRETACJE 

W niniejszej Umowie poniższe warunki mają następujące znaczenie i mogą być stosowane w 

liczbie pojedynczej lub mnogiej, stosownie do przypadku. 

 

"Procedura otwierania konta" oznacza procedurę online, stosowaną przez Klienta w celu 

otwarcia rachunku handlowego w Firmie. 

 

"Kody dostępu" oznaczają nazwę użytkownika i hasło podane przez Firmę Klientowi w celu 

uzyskania dostępu do konta transakcyjnego za pośrednictwem systemów elektronicznych 

Firmy. 

 

"Aktywne konto" oznacza konto, które nie jest nieaktywne lub uśpione, zgodnie z opisem w 

niniejszym dokumencie. 

 

"Umowa" oznacza niniejszy Regulamin Usług oferowanych przez Spółkę oraz następujące 

dokumenty znajdujące się na stronie internetowej Spółki: Polityka kategoryzacji klientów, 

Polityka funduszu odszkodowań inwestorów, Procedury postępowania z reklamacjami, Polityka 

dotycząca konfliktów interesów, Najlepsza polityka wykonawcza, Polityka prywatności, Ogólne 

Oświadczenie o Ryzyku, Wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko w przypadku instrumentów 

finansowych, wraz z późniejszymi zmianami i wszelkie późniejsze uzupełnienia dołączone do 

nich; 

 

"Obowiązujące regulacje" oznaczają (a) dyrektywę w sprawie europejskich rynków 

instrumentów finansowych (MiFID II) oraz przepisy dotyczące usług inwestycyjnych i 

działalności regulowanych rynków z 2017 r. Wraz z późniejszymi zmianami (L.87 (I) / 2017), 

(b) Dyrektywy, okólniki lub inne zasady i regulacje wydane przez CySEC i regulujące działalność 

cypryjskich firm inwestycyjnych i (c) wszelkie inne obowiązujące prawa, reguły i przepisy 

obowiązujące od czasu do czasu. 

 

"Cena sprzedaży" oznacza cenę, po której Spółka zamierza sprzedać CFD. 

 

"Saldo" oznacza środki dostępne na rachunku handlowym, które mogą być wykorzystywane 

do obrotu instrumentami finansowymi. 

 

"Najlepsza Polityka Wykonawcza" oznacza obowiązującą politykę Spółki dostępną na 

stronie internetowej Spółki, dotyczącą najlepszej egzekucji przy realizacji zamówień klientów. 

 

"Cena BID" oznacza cenę, po której firma jest skłonna kupić CFD. 
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"Dzień roboczy" oznacza każdy dzień, inny niż sobota lub niedziela, lub święto publiczne na 

Cyprze lub jakiekolwiek inne wakacje, które mają być ogłoszone przez spółkę na swojej stronie 

internetowej. 

 

"KUP" oznacza transakcję w FX lub CFD, która jest otwierana poprzez oferowanie kupna 

określonej liczby danego zasobu bazowego, znaną również jako "pozycja długa".   

 

"Klient" oznacza osobę fizyczną lub prawną, zaakceptowaną przez spółkę jako klienta, na 

rzecz której usługi będą świadczone przez spółkę zgodnie z warunkami;  

 

"Fundusze klienta" oznaczają pieniądze zdeponowane przez klienta na jego/jej koncie 

transakcyjnym, plus lub minus dowolny niezrealizowany lub zrealizowany zysk lub stratę, plus 

lub minus jakakolwiek kwota, która jest należna od klienta do firmy i vice versa.  

 

"Zabezpieczenia" oznaczają wszelkie papiery wartościowe lub inne aktywa zdeponowane w 

miejscu realizacji transakcji przez spółkę. 

 

"Firma lub Spółka" oznacza BDSwiss Holding Ltd, spółkę zarejestrowaną na Cyprze pod 

numerem rejestracyjnym, HE 300153 i licencjonowaną przez Cypryjską Komisję Papierów 

Wartościowych i Giełd (CySEC) z licencją nr 199/13, posiadającą swoją statutową siedzibę w 

Ioanni Stylianou 6, 2nd Floor, Flat/Office 202, 2003, Nicosia, Cyprus. 

 

"Strona internetowa firmy" oznacza eu.swissmarkets.com lub jakąkolwiek inną stron 

internetową, która od czasu do czasu może być stroną firmy; 

 

"Zamknięta pozycja" oznacza przeciwieństwo otwartej pozycji.  

 

"Zamykanie ze stratą" oznacza ofertę zamknięcia transakcji w FX i CFD po cenie ustalonej z 

góry przez użytkownika, która w przypadku zakupu jest niższa niż cena otwarcia transakcji, a 

w przypadku sprzedaży jest wyższa niż cena otwarcia transakcji. 

 

“Zamykanie z zyskiem” oznacza ofertę zamknięcia transakcji w pozycji FX i CFD po cenie 

ustalonej z góry przez użytkownika, która w przypadku zakupu jest wyższa od ceny otwarcia, 

a w przypadku sprzedaży jest niższa od ceny otwarcia transakcji. 

 

“Kontrakty na różnice (CFD)” oznacza dowolną transakcję CFD na rynku wymiany walut 

(“FX”), ustną lub pisemną,, na zakup lub sprzedaż jakichkolwiek towarów, papierów 

wartościowych, walut lub innych instrumentów finansowych lub posiadłości, włączając w to 

pochodne kontrakty takie jak opcje, kontrakty futures, akcje, lub jakiekolwiek inne instrumenty 

finansowe powiązane z CFD, które są dostępne do obrotu za pośrednictwem platform(y) 

handlowych Spółki; pełna lista instrumentów finansowych dostępna jest na stronie 

eu.swissmarkets.com. 

 

"Kontrahenci" oznaczają banki i/lub pośredników, za pośrednictwem których Spółka może 

pokryć swoje transakcje z klientami; 

 

"Common Reporting Standard (CRS)" oznacza standard informacyjny do automatycznej 

wymiany informacji podatkowych i finansowych na poziomie globalnym, opracowany przez 

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2014 r. Jego celem jest zwalczanie 

unikania podatków. 

 

"Para walutowa" oznacza przedmiot lub Bazowy Składnik Kontraktu Walutowego na 

podstawie zmiany wartości jednej waluty względem drugiej. Para walutowa składa się z dwóch 
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walut (Waluta kwotowana i Waluta bazowa) i pokazuje, jaka ilość waluty kwotowanej jest 

potrzebna do zakupu jednostki Waluty bazowej. 

 

„Stopa procentowa” oznacza stopę zwrotu stosowaną do kontraktów CFD na obligacje i jest 

wprost proporcjonalna do zainwestowanej kwoty. 

 

“CySEC” jest skrótem od "Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd", która jest 

organem nadzoru firmy.   

 

“Zasady CySEC” oznaczają prawa, które przewidują świadczenie usług inwestycyjnych, 

wykonywanie działalności inwestycyjnej, funkcjonowanie rynków regulowanych i innych spraw 

pokrewnych, zapobieganie i zwalczanie działalności w zakresie prania brudnych pieniędzy, 

dyrektywy, okólniki i wszystkie inne uregulowania wydane zgodnie z niniejszymi ustawami i 

wszystkimi przepisami, dyrektywami, rozporządzeniami, wskazówkami, opiniami, zaleceniami, 

zawiadomieniami administracyjnymi i biuletynami publikowanymi przez CySEC.    

 

"Różnica" oznacza różnicę w cenie po otwarciu transakcji i jej zamknięciu. 

 

"Trwałe medium" oznacza każdy instrument, który umożliwia Klientowi przechowywanie 

informacji w sposób dostępny dla przyszłego odniesienia przez okres odpowiedni do celów 

informacyjnych i który pozwala na niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji. 

 

"Konto nieaktywne / uśpione" oznacza, że klient z jakimkolwiek kontem handlowym 
prowadzonym ze Spółką pod dowolną marką nie: 
 

a) Zawierał transakcji; 

 
b) Otwierał lub zamykał pozycji; i/lub 

 
c) Dokonał wpłaty na konto handlowe, przez okres co najmniej 6 (sześciu) kolejnych 

miesięcy; takie konto zostanie uznane przez Firmę za Konto Nieaktywne ("Konto 

Nieaktywne"). Rachunki z dodatnim saldem uważa się za nieaktywne, jeżeli w okresie 
co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy nie zostały przeprowadzone żadne czynności 
związane z rachunkiem przez, lub na polecenie posiadacza rachunku.  

 

"Kapitał" oznacza saldo plus lub minus zysk lub strata wynikające ze wszelkich otwartych 

pozycji. 

 

"Realizacja" oznacza wykonanie / realizację zleceń klienta na platformie transakcyjnej Spółki, 

w której Spółka działa jako Miejsce realizacji transakcji Klienta; 

 

"Miejsce realizacji" kontrahent transakcji i posiadacz papierów wartościowych klientów lub 

innych zdeponowanych aktywów . 

 

“FATCA” oznacza prawo federalne Stanów Zjednoczonych "Ustawa o zgodności z przepisami 

w zakresie podatków zagranicznych". 

 

"Kontrakt FX lub FX" oznacza typ kontraktu CFD, w którym Instrument Bazowy to Waluta 

Płatna. Dlatego wszelkie wzmianki o kontraktach CFD w ogóle, lub ostrzeżenia o ryzyku 

dotyczące kontraktów CFD w niniejszej Umowie obejmują również kontrakty walutowe. Chociaż 

kontrakty walutowe są uwzględnione w definicji CFD, mogą zostać wymienione oddzielnie w 

niniejszej Umowie i / lub na Stronie internetowej Spółki. 

 

"Zmienny zysk / strata" oznacza niezrealizowany zysk / stratę otwartych pozycji po 

bieżących cenach Instrumentów bazowych;  
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"Dostępny margines" oznacza środki, które są dostępne do otwarcia pozycji, jest on 

obliczany jako: Dostępny margines = Kapitał – Margines 

 

"Depozyt początkowy" oznacza minimalną kwotę pieniędzy wymaganą na Rachunku 

Inwestycyjnym w celu otwarcia Transakcji, określaną od czasu do czasu dla Platformy 

transakcyjnej dla każdego konkretnego Instrumentu Bazowego. 

 

"Depozyt zabezpieczający" oznacza wymagane środki dostępne na Rachunku 

Inwestycyjnym w celu otwarcia i utrzymania Otwartej Pozycji. 

 

"Wezwanie do uzupełnienia depozytu" gdy kwota depozytu zabezpieczającego 

zaksięgowana na rachunku depozytu zabezpieczającego jest niższa od wymaganego 

minimalnego depozytu zabezpieczającego, Miejsce Wykonania Spółki wystawia wezwanie do 

uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, w tym przypadku Klient będzie musiał zwiększyć 

Depozyt Zabezpieczający, którego dokonał lub zamknąć jego / jej pozycje(ę). Jeżeli Klient nie 

wykona żadnej z powyższych czynności, Miejsce Wykonania będzie miało prawo do zamknięcia 

pozycji Klienta. 

 

"Poziom depozytu zabezpieczającego" oznacza procent wskaźnika kapitału własnego do 

marginesu. Jest on obliczany jako: Poziom marginesu = Kapitał / Wymagany depozyt 

zabezpieczający 

 

"Zlecenie rynkowe" oznacza Zlecenia, które są wykonywane po najlepszej dostępnej cenie 

rynkowej. 

 

"Zasady rynkowe" oznaczają zasady, przepisy, zwyczaje i praktyki stosowane w każdym 

czasie przez dowolną giełdę, izbę rozrachunkową, inną organizację, lub rynki zaangażowane w 

zawieranie, wykonywanie lub rozliczanie kontraktu, jakiekolwiek ćwiczenia wykonywane przez 

jakąkolwiek taką wymianę, izbę rozliczeniową, inną organizację, rynek lub jakąkolwiek władzę 

lub organ, który sprawuje kontrolę. 

 

"MTF" oznacza wielostronną platformę obrotu. 

 

"Pozycje otwarte" oznaczają dowolne długie lub krótkie pozycje, które nie zostały zamknięte. 

 

"Zlecenia" oznaczają wszelkie transakcje handlowe zawierane na platformie transakcyjnej 

Spółki przez Klienta.  

 

"Over the counter (OTC)" oznacza każdą Umowę dotyczącą towaru, papieru wartościowego 

lub innego instrumentu finansowego lub nieruchomości, która nie jest przedmiotem obrotu na 

regulowanej giełdzie lub giełdzie towarowej, ale "poza rynkiem". 

 

“Dane personalne” oznaczają wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania 

osoby, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowane, w szczególności przez 

odniesienie do identyfikatora. 

 

"Dane rejestracyjne" oznaczają określone dane osobowe i finansowe, które są wymagane 

do korzystania z Platformy transakcyjnej, takie informacje mogą obejmować kopię paszportu, 

prawa jazdy i / lub dowodu tożsamości ze zdjęciem. 

 

"Zabezpieczenie" oznacza wszelkie papiery wartościowe lub inne aktywa zdeponowane w 

miejscu realizacji. 
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"Sprzedaj" oznacza Transakcję FX i CFD otwartą poprzez zaoferowanie sprzedaży określonej 

liczby określonego Instrumentu Bazowego; znany również jako "pozycja krótka". 

 

"Usługi" oznaczają usługi świadczone przez Spółkę Klientowi i są regulowane przez niniejsze 

Warunki. 

 

“Spread” oznacza różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży instrumentu bazowego w tym 

samym momencie. 

 

 “Swap lub Rollover” oznacza odsetki dodane lub odliczone za utrzymanie pozycji otwartej 

na noc. 

 

"Warunki" oznaczają niniejsze Warunki handlowe dotyczące wszystkich działań związanych z 

realizacją transakcji. 

 

"Transakcja" oznacza otwieranie lub zamykanie oferty zakupu lub sprzedaży FX i CFD dla 

Instrumentu Bazowego na Platformie transakcyjnej, niezależnie od tego, czy działanie zostało 

podjęte przez ciebie czy przez nas. 

 

"Platforma transakcyjna" oznacza jakąkolwiek platformę transakcyjną online udostępnianą 

klientowi przez spółkę w celu składania zamówień, wnioskowania o wyceny dla transakcji, 

otrzymywania informacji o cenach i nowościach rynkowych, jak również przeszacowania w 

czasie rzeczywistym otwartych pozycji, za pośrednictwem Internetu ; 

 

"Konto handlowe" oznacza spersonalizowany rachunek handlowy, który klient posiada w 

spółce, oznaczony unikalnym numerem konta i wykorzystywany do celów handlowych z firmą. 

 

"Instrument Bazowy" oznacza instrument finansowy (np. Akcje, kontrakty futures, towary, 

waluty, indeksy), na których opiera się cena instrumentu pochodnego. 

 

 “Osoba raportująca do USA” – zgodnie z FATCA, osoba raportująca do USA to:  

a) obywatel USA (w tym podwójny obywatel) 

b) Cudzoziemiec będący rezydentem USA dla celów podatkowych 

c) Krajowe partnerstwo 

d) Krajowa korporacja 

e) Wszelkie nieruchomości inne niż obce nieruchomości  

f) Każdy trust jeśli: 

• Sąd w Stanach Zjednoczonych może sprawować pierwotny nadzór nad administracją trustu 
• Jedna lub więcej osoba w Stanach Zjednoczonych ma prawo kontrolować wszystkie istotne 
decyzje trustu 

• Każda inna osoba, która nie jest osobą zagraniczną.  

W niniejszej Umowie wszystkie słowa, które oznaczają tylko liczbę pojedynczą, będą również 

zawierać liczbę mnogą, wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie powyższe definicje i odwrotnie, 

a słowa oznaczające osoby fizyczne będą obejmować osoby prawne i odwrotnie. Słowa 

określające płeć obejmują wszystkie rodzaje płci i ilekroć jest mowa o terminach "akapity", 

"sekcje" i "załączniki", dotyczy to paragrafów, sekcji i załączników do niniejszej umowy. 
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3. USTALENIA 

 

3.1 Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy BDSwiss Holding Ltd (dalej: "Firma" lub "my" lub 

"nas") z jednej strony, a Klientem (który może być osobą prawną lub osobą fizyczną), który 

ukończył Procedurę otwarcia konta i została zaakceptowana przez Firmę jako Klienta (zwanego 

dalej "Klientem" lub "Ty") z drugiej strony, łącznie zwanych "Stronami". Głównym przedmiotem 

działalności BDSwiss Holding Ltd jest świadczenie usług inwestycyjnych za pośrednictwem 

platformy transakcyjnej online do obrotu kontraktami na różnice kursowe (zwanej dalej 

„Platforma transakcyjna lub platforma handlowa”). Kiedy mówimy o "ty" i "twój", mamy na 

myśli zarejestrowanego użytkownika Platformy transakcyjnej lub odwiedzającego stronę 

eu.swissmarkets.com 

 

3.2 Niniejsza Umowa wraz z następującymi dokumentami "Polityka kategoryzacji 

klientów”, „Polityka funduszu odszkodowań dla inwestorów”, „Procedura postępowania z 

reklamacjami”, „Polityka dotycząca konfliktów interesów", "Najlepsza polityka realizacji", 

"Polityka prywatności", "Ogólne oświadczenie o ryzyku", „Ostrzeżenie o ryzyku dla 

instrumentów finansowych” wraz z późniejszymi zmianami, oraz wszelkimi aneksami, określa 

zasady oraz warunki, na jakich Spółka będzie oferować swoje usługi Klientowi i będzie 

regulować stosunki między Stronami. Wypełniając Procedurę otwarcia rachunku firmy, Klient 

akceptuje warunki niniejszej Umowy, aby otworzyć rachunek handlowy. Rejestrując się jako 

użytkownik Platformy transakcyjnej, również wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową 

Klienta, która stanie się wiążąca dla Ciebie i dla nas, gdy zaakceptujemy Cię jako naszego 

Klienta. Fizyczny podpis Umowy przez Klienta nie jest wymagany. 

 

3.3  Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie warunki zawarte 

w niniejszej Umowie bez modyfikacji, a także przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie 

wyżej wymienione dokumenty, które stanowią Umowę znajdującą się na stronie internetowej 

Spółki, takie jak "Polityka kategoryzacji klientów”, „Polityka funduszu odszkodowań dla 

inwestorów”, "Procedura rozpatrywania skarg"," Polityka prywatności", "Zastrzeżenie", 

"Polityka dotycząca konfliktów interesów" i "Zasady dotyczące najlepszych wyników i realizacji 

zleceń", zanim zostanie on Klientem BDSwiss Holding Ltd. Kontynuując dostęp lub korzystanie 

ze stron internetowych, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, 

ponieważ mogą one dotyczyć ciebie. 

 

3.4  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Umowy Klienta od czasu do czasu, szczególnie 

gdy wymagają tego przepisy prawne lub regulacyjne lub następuje zmiana naszej polityki 

wewnętrznej. Zostaniesz powiadomiony o zmianie do Umowy z Klientem za pomocą e-maila 

informacyjnego lub za pomocą elektronicznego powiadomienia na Platformie transakcyjnej. Po 

takim powiadomieniu możesz zaakceptować zmianę w Umowie z Klientem i kontynuować 

korzystanie z Platformy transakcyjnej i naszych Usług, lub odrzucić tę zmianę i zaprzestać 

korzystania z naszej Platformy transakcyjnej. W przypadku odrzucenia poprawki, wypowiemy 

Umowę Klienta zgodnie z paragrafem 26. Kontynuacja korzystania z Platformy transakcyjnej 

będzie akceptacją poprawki. Wszelkie poprawki do Umowy z klientem będą miały zastosowanie 

do wszystkich Twoich Pozycji i Zleceń od czasu określonego w naszym informacyjnym e-mailu 

i / lub wiadomości elektronicznej. 

 

3.5  Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy, zaprzestań korzystania z naszych 

usług i natychmiast poinformuj nas o tym na piśmie. Jednakże, Klient przyjmuje do wiadomości, 

że zmiana wprowadzona w celu odzwierciedlenia zmiany Obowiązujących Przepisów lub żądania 

organu nadzorczego może, w razie konieczności, natychmiast wejść w życie. 

 

3.6  W przypadku, gdy Klient nie chce zaakceptować proponowanych zmian w Umowie z 

Użytkownikiem, Klient może żądać rozwiązania Umowy. 
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3.7 Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, uzgodnienia, wyraźne lub 

dorozumiane oświadczenia złożone przez Spółkę. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po 

zaakceptowaniu warunków, gdy zarejestrujesz się jako nowy Klient. 

 

3.8  W przypadku konfliktu między Umową Klienta BDSwiss - Warunkami wyrażonymi w 

języku angielskim i Umową Klienta BDSwiss - Warunki wyrażone w jakimkolwiek innym języku, 

warunki wyrażone w języku angielskim są wersją regulującą i mają pierwszeństwo przed 

wersjami wyrażonymi w każdym innym języku. 

 

3.9  Klient przyjmuje do wiadomości, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Umowę z 

Klientem wraz z jej zmianami, a także wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej 

Firmy dostępne online na stronie eu.swissmarkets.com, w tym między innymi informacje 

zawarte w sekcji "Informacje prawne".  

 

3.10 Klient rozumie, że nie nastąpi fizyczna dostawa instrumentu bazowego CFD, który 

handlował za pośrednictwem swojego Rachunku transakcyjnego. 

 

3.11 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje, a my nie udzielamy żadnych 

porad dotyczących transakcji, portfela ani strategii handlowej. Oznacza to, że nie będziemy 

składać osobistych rekomendacji ani doradzać co do korzyści związanych z zakupem, sprzedażą 

lub innymi rodzajami transakcji lub realizacją określonych transakcji, jakichkolwiek 

konsekwencji podatkowych lub kompozycji jakiegokolwiek Rachunku lub jakichkolwiek innych 

praw lub obowiązków związanych z takimi inwestycjami lub transakcjami. W związku z tym 

musisz polegać na własnym osądzie, decydując się na zawarcie lub zamknięcie transakcji. 

 

3.12 ROZMOWY TELEFONICZNE I NAGRANIA 

 

Rozmowy telefoniczne i komunikacja między Klientem a Spółką, a także korespondencja 

wewnętrzna dotycząca spraw Klienta i / lub transakcji i / lub zamówień są rejestrowane i 

przechowywane przez Spółkę, a nagrania i komunikacja będą wyłączną własnością Firmy. Klient 

akceptuje takie nagrania lub komunikaty jako rozstrzygający dowód zapisanych zamówień lub 

rozmów. Kopie takich nagrań i komunikatów, a także korespondencja wewnętrzna, które 

odnoszą się do spraw Klienta i / lub transakcji i / lub zleceń, będą dostępne na żądanie Klienta 

przez okres pięciu lat i na żądanie CySEC na okres do siedmiu lat. 

 

4. ZAPEWNIENIE USŁUG 

4.1. Spółka zgodnie z licencją autoryzacyjną jest upoważniona do świadczenia następujących 

usług inwestycyjnych: 

Usługi inwestycyjne: 

1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w związku z Instrumentami Finansowymi, które 

Spółka jest upoważniona do dostarczenia. 

2. Realizacja zamówień w imieniu klientów 

3. Zarządzanie portfelami* 

4. Handel na własny rachunek 

* Należy pamiętać, że do świadczenia usługi zarządzania portfelem zastosowanie ma oddzielna 

umowa. 
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Usługi pomocnicze: 

1. Przechowywanie i administrowanie instrumentów finansowych, w tym usługi 

powiernicze i pokrewne 

2. Usługi walutowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych. 

3. Badania inwestycyjne i analiza finansowa lub inne formy. 

5. APLIKACJA I DANE REJESTRACYJNE 

5.1. Aby zostać naszym klientem i korzystać z Platformy transakcyjnej i naszych Usług, musisz 

zarejestrować się u nas, podając swoje dane osobowe i dostraczając dokumenty tożsamości, 

jeśli są wymagane. Po zakończeniu procedury otwarcia konta wyślemy ci powiadomienie 

informujące, czy zostałeś zaakceptowany jako Klient firmy. Przyjmuje się, że nie jesteśmy 

zobowiązani (i możemy nie być w stanie na mocy Obowiązujących Regulacji, w tym między 

innymi polityce przeciwdziałania przeciwko praniu pieniędzy, odpowiedniości lub testów 

przydatności itp.) do zaakceptowania osoby jako naszego Klienta. Ponadto należy zrozumieć, 

że zastrzegamy sobie prawo do nałożenia dodatkowych wymogów należytej staranności w celu 

zaakceptowania Klienta (Klientów) zamieszkujących w niektórych krajach lub gdy jest to 

wymagane przez Spółkę. 

 

5.1.1 Klient może utworzyć tylko jeden profil z aktywnym kontem. W przypadku, gdy klient 

posiada więcej niż jedno konto w Spółce, Spółka zastrzega sobie prawo do traktowania ich tak, 

jakby znajdowały się pod jednym kontem i poprosić klienta o wybranie jednego konta 

głównego, na którym zostaną połączone fundusze klienta i konta transakcyjne, bez interacji w 

warunki Najlepszej Polityki Realizacji lub w inny sposób w przypadku otwartych transakcji. 

 

5.2. Użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do: 

 

(a) Powiadomienia nas we właściwym czasie o wszelkich zmianach danych osobowych i 

finansowych i / lub sytuacji finansowej, wysyłając wiadomość e-mail na adres 

support@swissmarkets.com; 

 

(b) dostarczania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych rejestracyjnych, 

zgodnie z procesem rejestracji; 

 

(c) utrzymywania i niezwłocznego aktualizowania danych rejestracyjnych, aby były dokładne, 

aktualne i kompletne, wysyłając wiadomość e-mail ze wszelkimi zmianami na adres 

support@swissmarkets.com za pomocą adresu e-mail, z którego utworzono konto 

handlowe; i 

 

(d) upewnienia się, że wylogował się z konta handlowego pod koniec każdej sesji w Witrynie 

internetowej; 

 

(e)  Od czasu do czasu możemy przeprowadzać kontrole kredytowe i inne, które uznamy za 

stosowne. Twoje dane rejestracyjne lub inne informacje mogą być wykorzystane w celu 

zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub oszustwom, a także w celu 

zarządzania Twoim kontem. Upoważniasz nas do korzystania z Danych rejestracyjnych i 

innych informacji w celu przeprowadzenia powyższych kontroli w związku z procesem 

składania wniosku; 

 

(f) W przypadku, gdy dowiemy się o jakiejkolwiek nielegalnej działalności, niepoprawności 

w Danych rejestracyjnych lub niespełnieniu jakiegokolwiek wymogu należytej 
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staranności, możemy zablokować Twoje konto. Jeśli takie zdarzenie wystąpi, możemy 

nie być w stanie zwolnić środków i możemy nie być w stanie wykonać kolejnych 

instrukcji od Ciebie. 

 

(g) Nie będziesz używał Platformy Handlowej w nieuczciwy sposób poprzez handel 

opóźnieniami i / lub wykorzystanie opóźnień serwera, manipulację ceną, manipulację 

czasem i podobne praktyki arbitrażowe. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo 

do unieważnienia / anulowania części / wszystkich twoich nieuczciwych transakcji 

handlowych, zamknięcia wszystkich i dowolnych twoich Rachunków Inwestycyjnych i 

rozwiązania Umowy Klienta zgodnie z rozdziałem 11 lub rozdziałem 26. 

 

5.3. BDSwiss Holding Ltd jest regulowaną firmą inwestycyjną, dlatego musimy przestrzegać 

rygorystycznych protokołów Know Your Client (KYC) oraz Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

(AML). W ramach Procedury otwierania Konta, Klient jest zobowiązany dostarczyć nam swoje 

dokumenty identyfikacyjne, zwane "Danymi rejestracyjnymi". 

6. ODPOWIEDNIOŚĆ  

6.1. Część podanych przez Ciebie danych rejestracyjnych pozwala nam ocenić, czy Usługa lub 

Instrument Finansowy jest odpowiedni dla Ciebie, zgodnie z Zasadami i Regulacjami CySEC. 

 

6.2. Jesteśmy uprawnieni do polegania na informacjach, które nam dostarczasz, chyba że 

zdajemy sobie sprawę, że takie informacje są w oczywisty sposób nieaktualne, niedokładne lub 

niekompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje, które nam przekazujesz, a my 

możemy ocenić twoją stosowność na podstawie informacji, które nam przekazujesz. 

 

6.3. Ocenimy twoją wiedzę i doświadczenie na podstawie informacji otrzymanych od ciebie, 

aby umożliwić podjęcie decyzji o stosowności. Jeśli stwierdzimy, że Usługa lub Instrument 

Finansowy nie jest odpowiedni do twojego poziomu doświadczenia i / lub wiedzy, powiadomimy 

cię, a my możemy nie być w stanie otworzyć rachunku Inwestycyjnego dla ciebie. 

 

6.4. Jeśli zdecydujesz się nie dostarczać informacji wymaganych do oceny przez nas, lub podasz 

niewystarczające informacje dotyczące Twojej wiedzy lub doświadczenia, możemy nie być w 

stanie ustalić, czy Usługa lub Instrument Finansowy jest odpowiedni dla Ciebie, a zatem 

możemy odrzucić Twoją aplikację o otwarcie konta handlowego. 

 

6.5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zatwierdzenia rejestracji lub Transakcji w 

przypadku, gdy odmówisz i / lub nie dostarczysz nam wszystkich wymaganych informacji. 

 

6.6. Ocena stosowności klienta i wskaźników oceny pozwala klientowi na z góry ustaloną 

dźwignię opartą na wiedzy i doświadczeniu. Ograniczenie dźwigni związane z otwarciem pozycji 

przez klienta detalicznego może być od 30:1 do 2:1 i zależy od wolatynlnośći danego 

instrumentu. 

 

7. KATEGORYZACJA KLIENTÓW 

 

7.1. Firma będzie traktować klienta zgodnie z jego kategoryzacją. W związku z tym Klient 

będzie traktowany jako Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny lub Uprawniony kontrahent, 

zgodnie z informacją przekazaną Spółce przez Klienta podczas Procedury otwierania konta. Ta 

kategoryzacja zależy od informacji podanych przez Klienta w formularzu wniosku o otwarcie 

konta i zgodnie z metodą kategoryzacji, ponieważ ta metoda została wyjaśniona w Polityce 
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kategoryzacji klientów. Akceptując niniejszą Umowę, Klient akceptuje zastosowanie takiej 

metody. 

7.2 Firma poinformuje Klienta o jego kategoryzacji zgodnie z Obowiązującymi Przepisami. 

Klient ma prawo zażądać innej kategoryzacji. Kategoryzacja jako klienta detalicznego zapewnia 

lepszą ochronę. Klienci detaliczni mają prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji 

na podstawie Obowiązujących Przepisów. Spółka nie może zawierać uzgodnień dotyczących 

zabezpieczeń finansowych polegających na przeniesieniu tytułu z klienta detalicznego. Praktyki 

w zakresie wynagrodzeń, które mogłyby stanowić zachętę dla pracowników Spółki do 

rekomendowania danego instrumentu finansowego klientowi detalicznemu, gdy firma może 

oferować inny instrument finansowy, który lepiej spełniałby potrzeby tego klienta, również są 

zabronione. W przypadku klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów, firma może 

wyrazić zgodę na dostarczenie bardziej ograniczonych informacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

7.3. Rozumie się, że mamy prawo do przejrzenia Kategoryzacji Klienta i zmiany Kategoryzacji, 

jeśli zostanie to uznane za konieczne (zgodnie z Obowiązującymi Przepisami). Akceptujesz fakt, 

że podczas kategoryzacji Ciebie i postępowania z Tobą, Firma będzie polegać na dokładności, 

kompletności i poprawności informacji podanych przez Ciebie podczas Procedury otwierania 

konta. Na Tobie spoczywa obowiązek natychmiastowego powiadomienia nas na piśmie, jeśli 

takie informacje zmienią się w dowolnym momencie po tym terminie. 

8. KWALIFIKOWALNOŚĆ DO OTWARCIA KONTA 

8.1. Usługi są dostępne i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osoby lub firmy, które 

mogą tworzyć prawnie wiążące umowy zgodnie z prawem obowiązującym w ich kraju 

zamieszkania. 

Bez ograniczania powyższego, nasze Usługi i / lub korzystanie z systemu elektronicznego Firmy 

i / lub Platformy transakcyjnej nie są dostępne dla osoby, która: 

a. Jest w wieku poniżej 18 lat lub w innym wieku poniżej legalnego wieku ("nieletni"); 

b. Nie ma kompetencji prawnej lub zdrowego umysłu; 

c. Jest obywatelem lub rezydentem krajów, które nie są członkami UE, ponieważ Spółka nie 

przyjmuje klientów z tych krajów; lub 

d. Jest pracownikiem, dyrektorem, współpracownikiem, agentem, podmiotem 

stowarzyszonym, krewnym lub w jakikolwiek inny sposób powiązanym ze Spółką lub 

jakąkolwiek spółką stowarzyszoną. 

 

8.2. Bez odstępstwa od powyższego, Firma zastrzega sobie prawo, w uzasadniony sposób, do 

zawieszenia lub odmówienia dostępu i korzystania z usług firmy i / lub systemu (systemów) 

elektronicznych i / lub platformy transakcyjnej każdemu użytkownikowi według własnego 

uznania, oraz zapewnienie absolutnej dyskrecji. 

8.3 W przypadku opisanym w punkcie 8.1 a), Spółka zwróci całą zdeponowaną kwotę z 

powrotem do źródła, w wyniku czego wszelkie straty lub zyski wynikające z transakcji zostaną 

utracone. 
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9. ZLECENIA 

9.1 Zlecenia są realizowane zgodnie z najlepszą Polityką Wykonawczą, która jest wiążąca dla 
Klienta i można ją znaleźć na stronie internetowej Spółki. 

9.2 W przypadku, gdy Klient jest osobą prawną, jest on zobowiązany do uzyskania 
identyfikatora podmiotu prawnego od właściwego organu posiadającego odpowiednią licencję 

do dostarczania takiego identyfikatora. W przypadku osoby prawnej, Klient nie może (jeśli jest 
to przewidziane przez obowiązujące przepisy) wykonywać żadnych zleceń ze Spółką, jeśli nie 
posiada identyfikatora podmiotu prawnego. 

10. OTWIERANIE I ZAMYKANIE ZLECEŃ / TRANSAKCJI 

10.1 Na Platformie transakcyjnej masz prawo złożyć ofertę otwarcia Transakcji po najlepszej 

dostępnej cenie na Platformie transakcyjnej ("Zlecenie rynkowe") w momencie otwarcia 

Transakcji, chyba że podasz konkretną cenę, na jaką złożyć ofertę otwarcia Transakcji 

("Zlecenie z limitem"). W odniesieniu do zlecenia rynkowego cena, po której transakcja jest 

zakończona, nie zawsze może być dokładnie taka sama, jak cena wyświetlana przy składaniu 

zamówienia. Zgadzasz się, że twoja oferta otwarcia zlecenia rynkowego może zostać 

zaakceptowana po cenie niższej lub wyższej od ceny wskazanej przez Ciebie w zleceniu 

rynkowym, w danym zakresie określonym na platformie transakcyjnej od czasu do czasu. Jeśli 

zdecydujesz się otworzyć zlecenie rynkowe, Twoja oferta zostanie zaakceptowana po najlepszej 

możliwej cenie oferowanej na platformie transakcyjnej. 

 

10.2 W odniesieniu do zlecenia z limitem, cena, po której transakcja jest zakończona, nie 

zawsze może być dokładnie taka sama jak przy składaniu zlecenia. W dowolnym momencie 

przed przyjęciem Zlecenia Limitowego możesz anulować Zlecenie Limitowe bez żadnej dalszej 

odpowiedzialności. 

 

10.3 Zlecenia mogą być składane i (jeśli jest to dozwolone) zmieniane w Godzinach Handlowych 

dla każdego rodzaju FX i CFD pojawiających się na Stronie Internetowej Spółki, zgodnie ze 

zmianami wprowadzanymi przez Spółkę od czasu do czasu.  

 

10.4 Zlecenia oczekujące, niewykonane, obowiązują przez następną sesję giełdową (zależnie 

od okoliczności). Wszystkie otwarte pozycje zostaną przeniesione na następny Dzień roboczy 

po zamknięciu działań na odpowiednim Rynku bazowym, z zastrzeżeniem prawa Spółki do 

zamknięcia otwartego stanowiska. 

 

10.5 Zlecenia rynkowe niewykonane z powodu niewystarczającego kapitału własnego na 

rachunku handlowym nie będą obowiązywać i zostaną anulowane. 

 

10.6 Zlecenia są ważne zgodnie z typem i czasem realizacji danego Zlecenia, określonym przez 

Klienta. Jeżeli nie określono terminu ważności Zlecenia, jest on ważny na czas nieokreślony. 

Firma może jednak usunąć jedno lub wszystkie oczekujące zlecenia, jeśli środki z konta 

transakcyjnego nie są wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na depozyty 

zabezpieczające. 

 

10.7 Zlecenia mogą być anulowane lub zmienione przez klienta przed ich wykonaniem. 

 

10.8 Klient może zmienić datę ważności Oczekujących Zleceń, usunąć lub zmodyfikować 

Zlecenie oczekujące przed jego wykonaniem. Aby zmienić termin wygaśnięcia, Klient będzie 

musiał anulować Zlecenie i złożyć nowe. 

 

10.9 Zlecenia FX i CFD na waluty są realizowane w następujący sposób: 
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• Zlecenia Take Profit (T/P) są wykonywane po pierwszych cenach rynkowych; 

• Zlecenia Stop Loss (S / L) są realizowane po pierwszych cenach rynkowych; 

• Zlecenia Stop Loss (S/L) dla przeciwstawnych pozycji są realizowane po pierwszych 

cenach rynkowych; 

• Zlecenia z limitem są realizowane po pierwszych cenach rynkowych; 

• Zlecenia Buy Stop i Sell Stop na otwarcie pozycji są wykonywane po pierwszych cenach 

rynkowych. 

 

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

od niego niezależne, Spółka nie może zagwarantować, że Zlecenie zostanie zrealizowane na 

poziomie określonym w Zleceniu Klienta, na przykład Zlecenie może zostać zamknięte po cenie 

gorszej niż pierwotnie określonej przez Klienta w takim Zleceniu. W takim przypadku Spółka 

zamknie Transakcję po następnej najlepszej cenie.  

 

10.11 W odniesieniu do zamknięcia pozycji z zyskiem, gdzie cena aktywa bazowego przenosi 

się na korzyść klienta (na przykład, jeśli cena idzie w dół, jak klient kupuje lub cena idzie w 

górę, jak klient sprzedaje), klient zgadza się, że spółka może przenieść taką zmianę kursu na 

zlecenie otwarte przez klienta. 

 

10.12 W przypadku, gdy Spółka nie będzie w stanie zrealizować zlecenia, w odniesieniu do 

ceny, wielkości lub z innego powodu, Spółka nie prześle ponownie oferty do Klienta (z ceną 

którą wybrał Klient, dopóki nie będzie ona dostępna). Zlecenie zostanie odrzucone, a Klient 

będzie musiał złożyć kolejne. 

11. NIEUCZCIWY HANDEL 

11.1 Jeśli firma podejrzewa, że klient wykonał nieuczciwe transakcje, firma może według 

własnego uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego pisemnego zawiadomienia, podjąć 

jedną lub więcej z następujących czynności: 

 

(a) Natychmiast rozwiązać niniejszą umowę bez uprzedniego powiadomienia klienta; 

(b) Anulować wszystkie otwarte pozycje; 

(c) Tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp do platformy transakcyjnej, zawiesić lub 

zabronić korzystania z jakichkolwiek funkcji platformy transakcyjnej; 

(d) Odrzucić lub odmówić przekazania lub wykonania jakiegokolwiek zlecenia klienta; 

(e) Ograniczyć działalność handlową klienta; 

(f) W przypadku oszustwa, odesłać środki z powrotem do rzeczywistego właściciela lub 

postępować zgodnie z instrukcjami organów ścigania danego kraju; 

(g) Anulować lub cofnąć zyski uzyskane przez nieuczciwy handel na koncie klienta; 

(h) Podejmować działania prawne w przypadku strat poniesionych przez spółkę. 

 

11.2  Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości swapów na akcjach lub indeksach 

CFD dla dowolnego rachunku handlowego Klienta, i/lub cofnięcia wszelkich uzyskanych zysków, 

jeśli podejrzewa, że konkretny Klient celowo próbuje skorzystać z działań korporacyjnych 

(pobieranie dywidendy bez praw do niej, podział akcji itp.), które maja wpływ na ruch cenowy 

podstawowych aktywów. 
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12. ODMOWA WYKONANIA ZLECEŃ 

12.1. Spółka ma prawo, w dowolnym czasie, z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedzenia i/lub 

wyjaśnienia, odmówić, według własnego uznania, dowolnego zlecenia, w tym między innymi w 

następujących przypadkach: 

a. Jeżeli Spółka ma wystarczające powody, aby podejrzewać, że realizacja zlecenia jest 

częścią próby manipulowania rynkiem, obrotem informacjami poufnymi, wiąże się z praniem 

pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, oszustwem, lub może potencjalnie wpłynąć w 

jakikolwiek sposób na wiarygodność, wydajność lub płynne działanie platformy transakcyjnej. 

 

b. Jeżeli Klient nie ma wystarczającej ilości dostępnych środków zdeponowanych w Spółce 

lub na jego rachunku bankowym, aby zapłacić cenę określoną w zleceniu wraz z odpowiednimi 

opłatami i prowizjami niezbędnymi do przeprowadzenia transakcji na Platformie transakcyjnej. 

W przypadku, gdy Spółka odmówi wykonania zlecenia, odmowa taka nie będzie miała wpływu 

na żadne zobowiązania, które Klient może mieć wobec Spółki lub jakiekolwiek prawo, które 

Spółka może mieć wobec Klienta lub jego aktywów. 

c. Jeśli zlecenie jest wynikiem wykorzystania poufnych informacji wewnętrznych (insider 

trading). 

 

13. ANULOWANIE TRANSAKCJI 

Spółka ma prawo do anulowania transakcji, jeśli ma odpowiednie powody/dowody, aby sądzić, 

że pojawiła się jedna z poniższych sytuacji: 

(a) Oszustwa/nielegalne działania doprowadziły do otwarcia transakcji; 

(b) Zlecenia złożone z cenami, które zostały wyświetlone w wyniku błędów systemowych lub 

usterek systemów należących do Firmy lub jej zewnętrznych usługodawców. 

(c) Firma nie działała zgodnie z instrukcjami Klienta. 

(d) Transakcja została wykonana z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. 

 

14. PRYMUSOWE ZAMKNIĘCIE 

14.1. Jeżeli ceny notowane na Platformie transakcyjnej zmieniają się tak, że całkowita różnica 

płacona przez Klienta zgodnie ze wszystkimi otwartymi Transakcjami jest równa lub przewyższa 

Całkowity Depozyt Zabezpieczający dla wszystkich takich Transakcji, lub kwota na Rachunku 

Inwestycyjnym jest równa lub mniejsza niż całkowity margines utrzymania dla wszystkich 

otwartych Transakcji, lub otrzymamy zwrot opłaty od wystawcy karty kredytowej, 

potwierdzasz, że mamy prawo, według naszego wyłącznego uznania, do natychmiastowego 

zamknięcia wszystkich otwartych Transakcji ze stratą lub zyskiem, oraz likwidację Rachunku 

Inwestycyjnego bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z naszego prawa do przejęcia 

dostępu do twoich otwartych Transakcji nie spowoduje wygaśnięcia Twojego konta lub 

niniejszej Umowy, chyba że wyślemy Ci powiadomienie o wypowiedzeniu. 

 

14.2. Możemy określić na platformie transakcyjnej terminy i daty wygaśnięcia dla różnych 

Aktywów Bazowych będących przedmiotem obrotu na Platformie transakcyjnej. Jeśli Platforma 

transakcyjna określa czas wygaśnięcia dla Instrumentu Bazowego, niniejszym upoważniasz nas 

do zamknięcia wszelkich Otwartych Transakcji w odniesieniu do takiego Instrumentu 

Bazowego, po cenie notowanej na Platformie transakcyjnej w tym czasie. 

 

14.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obrót niektórymi Instrumentami Bazowymi na 

Platformie transakcyjnej może stać się zmienny bardzo szybko i bez ostrzeżenia. Ze względu 

na wysoki stopień ryzyka związanego z obrotem aktywami pochodnymi, przyjmujesz do 
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wiadomości i zgadzasz się, że zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia wszystkich lub 

jakichkolwiek otwartych Transakcji w odniesieniu do jakiegokolwiek Bazowego Aktywa, który 

według naszego wyłącznego uznania jest zmienny w cenie podanej na Platformie transakcyjnej 

w takim czasie, bez powiadomienia. 

15. ŚRODKI KLIENTA 

15.1. Spółka niezwłocznie przekaże wszelkie otrzymane przez Klienta środki na jedno lub więcej 

z oddzielnych rachunków u wiarygodnych instytucji finansowych, takich jak bank lub instytucja 

kredytowa, a środki Klienta zostaną oddzielone od środków własnych Spółki i nie mogą być 

wykorzystane w jej działalności. 

 

15.2. Spółka może przechowywać pieniądze klienta razem z pieniędzmi innych klientów na tym 

samym koncie (rachunek Omnibus). 

 

15.3 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zabezpieczenia pieniędzy klienta, firma: 

(a) przechowuje takie rejestry i rachunki, jakie są niezbędne do odróżnienia aktywów Klienta 

od jego własnych i od innych klientów; takie zapisy są dokładne i adekwatne do środków 

Klienta;  

(regularnie dokonuje uzgodnień między swoimi wewnętrznymi rachunkami i zapisami oraz 

danymi stron trzecich, przez które te aktywa są przechowywane;  

(c) przez cały czas utrzymuje segregację pieniędzy Klienta od pieniędzy własnych Firmy;  

(d) nie wykorzystuje pieniędzy Klienta w ramach własnej działalności gospodarczej;  

(e) podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, że pieniądze klienta zdeponowane w 

instytucji finansowej są przechowywane na oddzielnych rachunku / rachunkach, od rachunków 

używanych do przechowywania środków Spółki; 

(f) wprowadziła odpowiednie uzgodnienia organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty 

lub obniżenia stanu środków klienta w wyniku niewłaściwego użycia, oszustwa, słabej 

administracji, niedostatecznego prowadzenia ewidencji lub zaniedbania. 

15.4 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma sprawuje należytą staranność w wyborze i 

mianowaniu oraz okresowym przeglądzie instytucji finansowych i uzgodnień dotyczących 

posiadania środków klienta. Spółka bierze pod uwagę wiedzę fachową i reputację rynkową 

takich instytucji w celu zapewnienia ochrony praw klienta, dywersyfikacji, jak również wszelkich 

wymogów prawnych lub regulacyjnych lub przed praktykami rynkowymi związanymi z 

utrzymywaniem klienta, niekorzystnie wpływającymi na prawa klienta. Wymagania dotyczące 

dywersyfikacji nie będą miały zastosowania do pieniędzy klienta, które są umieszczane u osób 

trzecich jedynie w celu realizacji transakcji dla klienta. 

 

15.5. Spółka może wpłacić pieniądze klientowi przez osobę trzecią (tj. instytucję finansową, 

rynek, agenta rozrachunkowego, izbę rozliczeniową lub kontrahenta OTC), jednak spółka nie 

przyznaje ochrony interesów, zastawów lub praw w stosunku do instrumentów finansowych 

klienta lub funduszy, które umożliwiają stronom trzecim dysponowanie instrumentami 

finansowymi klienta lub funduszami w celu odzyskania wierzytelności, które nie odnoszą się do 

klienta lub świadczenia usług na rzecz klienta, które nie są dozwolone, chyba że jest to 

wymagane przez prawo właściwe w jurysdykcji, w której klient może przechowywać pieniądze. 

Jeśli spółka wejdzie w taką umowę, zostanie to ujęte w niniejszej umowie.  
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15.6 Spółka nie zawiera umów przeniesienia tytułu zabezpieczeń finansowych z klientem, który 

jest klientem detalicznym w celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych lub przyszłych, 

rzeczywistych, warunkowych lub przyszłych zobowiązań takiego klienta. 

16. ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTA 

16.1. Fundusze należące do klienta, które będą wykorzystywane do celów transakcyjnych, będą 

przechowywane na koncie w banku lub instytucji finansowej używanej do przyjmowania 

środków, które spółka określi od czasu do czasu i będą przechowywane w imieniu klienta i/lub 

firmy oznaczone jako konta klientów. System prawny i regulacyjny mający zastosowanie do 

każdej takiej osoby mogą różnić się od systemu prawnego i regulacyjnego na Cyprze i w Unii 

Europejskiej oraz w przypadku niewypłacalności lub innych analogicznych zdarzeń lub 

równorzędnej awarii tej osoby, fundusze klienta mogą być traktowane odmiennie od 

traktowania, które mają zastosowanie, jeśli fundusze byłyby utrzymywane z bankiem na 

rachunku na Cyprze i w Unii Europejskiej. Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności za 

upadłość, działania lub zaniechania osób trzecich, o których mowa w niniejszej klauzuli. 

16.2 Firma sprawuje należytą dbałość i staranność w wyborze instytucji finansowej zgodnie z 

paragrafem 16.1. niniejszej umowy z klientem. Spółka bierze pod uwagę wiedzę fachową i 

reputację rynkową takich instytucji w celu zapewnienia ochrony praw klienta, jak również 

wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych lub praktyk rynkowych związanych z 

posiadaniem pieniędzy klientów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawo klienta. 

Jednakże zrozumiałe jest, że istnieją okoliczności, które wykraczają poza kontrolę spółki i w 

związku z tym spółka nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z niewypłacalności lub innych 

analogicznych postępowań poniesione przez klienta straty oraz za niepowodzenie instytucji 

finansowej, w której pieniądze klienta będą utrzymywane. 

16.3 Spółka może wykorzystywać stronę trzecią w kraju poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym oraz takie, gdzie przechowywanie instrumentów finansowych nie jest 

regulowane. Spółka będzie to robić tylko wtedy, gdy charakter instrumentów finansowych lub 

innych usług świadczonych na rzecz klienta wymaga ich zdeponowania u takiej strony trzeciej 

lub gdy Spółka uzna, że ten kierunek działania jest zgodny z obowiązkami firmy w świadczeniu 

usługi dla klienta. Osoba trzecia, której Spółka przekaże środki, może przechowywać je na 

rachunku zbiorczym i może nie być możliwe oddzielenie jej od środków klientów lub pieniędzy 

strony trzeciej, przy czym Klient nie będzie miał roszczenia w razie niewypłacalność. 

16.4 Firma jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF). Zgodnie z prawem 

cypryjskim klienci detaliczni mają najwyższy możliwy poziom ochrony i są objęci Funduszem 

Rekompensat dla Inwestorów ("ICF"). Klienci profesjonalni i kwalifikujący się kontrahenci nie 

są objęci ochroną ICF. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie z tytułem Fundusz 

Rekompensat Inwestorów, znajdującym się na stronie internetowej spółki. 

16.5 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez spółkę i klienta, niniejsza Umowa nie daje 

podstaw do praw kredytowych. 

17. PRYWATNOŚĆ 

17.1 Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe Klienta zgodnie z naszą polityką 

prywatności, która stanowi część umowy z klientem i jest dostępna na naszej stronie 

internetowej. Wchodząc w niniejszą umowę kliencką, użytkownik udostępnia nam swoje dane 

osobowe w rozumieniu prawa prawa zapewniającego ochronę osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwane 

dalej ”ustawą 125 (I) / 2018”), przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej 

(dyrektywa WE) (zmiana) z 2011 r. oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) (UE) 
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2016/679 (zwane dalej ”GDPR”). Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas 

wszystkich takich informacji w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy użytkownika, oraz w celu zarządzania relacjami między użytkownikiem a nami. 

Użytkownik zgadza się również na udostępnianie danych osobowych stronom trzecim w tym 

celu i na wykorzystanie tych informacji do analizy i ulepszania naszych produktów i usług 

zgodnie z naszą polityką prywatności. 

17.2. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania tajnych nazw użytkownika i haseł oraz do 

zapewnienia, że osoby trzecie nie uzyskają dostępu do konta transakcyjnego. Bez uszczerbku 

dla innych postanowień niniejszej umowy, użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie 

transakcje i/lub umowy realizowane za pomocą kodów dostępu, nawet jeśli takie mogą być 

bezprawne. 

17.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania lub koszty 

wynikające z nieuprawnionego korzystania z konta transakcyjnego Użytkownika. Użytkownik 

na żądanie zabezpieczy i zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie straty, zobowiązania, 

orzeczenia,  powództwa, postępowania, roszczenia, odszkodowania i koszty wynikające z 

jakiegokolwiek działania lub zaniechania przez jakąkolwiek osobę korzystającą z konta 

transakcyjnego lub naszej platformy transakcyjnej przy użyciu wyznaczonych kodów dostępu 

(nazwy użytkownika i/lub hasła), niezależnie od tego, czy Użytkownik zezwolił na takie 

korzystanie. 

17.4 My, BDSwiss, jesteśmy administratorem danych w rozumieniu ustawy o przetwarzaniu 

danych. Zgadzasz się, że my, nasi współpracownicy, każdy członek naszej grupy, wszelkie 

osoby czerpiące prawa od nas, lub od naszych współpracowników, członków naszej grupy, 

agentów lub podwykonawców, których angażujemy lub z którymi pracujemy, w celu 

gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Danych osobowych i wszelkie strony trzecie 

działające w naszym lub ich imieniu ("strony trzecie"), mogą gromadzić, przetwarzać i 

przechowywać dane osobowe przekazane przez Ciebie do celów związanych z realizacją 

Transakcji i innych usług, w ramach niniejszej Umowy, wsparcia operacyjnego i rozwoju 

naszych lub ich firm, świadczenia usług profesjonalnych lub innych, w egzekwowaniu naszych, 

lub ich umownych, lub innych praw, oraz w celu umożliwienia przestrzegania postanowień 

umownych, prawnych i regulacyjnych, w dowolnym miejscu na świecie, któremu podlegamy 

my, lub nasi współpracownicy i strony trzecie. 

17.5 Orientacyjnie my, nasi Współpracownicy, każdy członek naszej Grupy i Osoby Trzecie, 

możemy wykorzystywać Dane Osobowe dostarczone przez Ciebie do: a) przeprowadzenia 

oceny adekwatności, zgodnie z postanowieniami Punktu 6 ("Odpowiedniość"), b) - 

przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i innych wymogów dotyczących zgodności z 

przepisami, c) wykrywania oszustw i zapobieganiu im, d) w celu zapewnienia zgodności z 

obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, lub innymi przepisami prawnymi, które mogą 

mieć zastosowanie do stron trzecich, e) w celu umożliwienia nam zapewnienia świadczenie 

usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, f) w celach statystycznych i rozwoju 

produktu, w tym, w celu identyfikacji produktów i usług, które mogą Cię zainteresować, oraz 

g) w celu zaniżania i rozwijania działalności, usług i produktów. 

17.6 Możemy również uzyskać informacje lub weryfikacje informacji, które nam przekazujesz 

od Stron Trzecich, które posiadają licencję na dostarczanie takich danych i/lub usług, lub z 

innych renomowanych źródeł i baz danych, które możemy wybrać według naszego uznania. 

Wyraźnie wyrażasz zgodę i zgadzasz się na korzystanie z takich Stron Trzecich. Niniejszym 

upoważniasz nas do wykorzystywania informacji, które nam przekazujesz, a także wszelkich 

innych informacji, które otrzymujemy od Stron Trzecich dla celów wyżej wspomnianej oceny i 

kontroli. 
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17.7 My, nasi współpracownicy, jakikolwiek członek naszej grupy i każda osoba trzecia może 

ujawnić nam dane osobowe przekazane przez Ciebie do któregokolwiek z poniższych: 

a) Naszych Współpracowników, każdego członka naszej Grupy i Stron Trzecich, przy założeniu, 

że takie Dane Osobowe będą traktowane jako poufne, b) Wszelkich organów regulacyjnych, 

rządowych lub innych, organów lub osób, do których my, lub nasi Współpracownicy, jakikolwiek 

członek naszej Grupy lub jakakolwiek Strona trzecia jest/są wymagane lub dozwolone na mocy 

Obowiązujących Praw i Przepisów, lub innych przepisów prawnych, lub porozumień 

międzyrządowych, które mogą mieć zastosowanie do Stron Trzecich, w celu ich ujawnienia, c) 

Działając w dobrej wierze, w odpowiedzi na jakiekolwiek zapytanie dokonane w celu 

zapobiegania nadużyciom. 

17.8 Dane osobowe, które podasz, będą dodawane do baz danych i przechowywane w celu 

informowania Cię o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować, oferowanych przez 

nas i nasze Podmioty stowarzyszone. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji, możesz nas 

o tym poinformować, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem 

strony Kontakt lub czatu na żywo. 

17.9 Szczegóły dotyczące praw wynikających z ustawy o przetwarzaniu danych, które nam 

przekazujesz, w tym prawo do dostępu do danych osobowych i ich poprawiania, można znaleźć 

w naszej Polityce prywatności. 

17.9.1 Wraz z ewolucją linii biznesowej i produktów oferowanych przez nas i naszych 

Współpracowników, Dane Osobowe mogą być używane w sposób inny niż powyższy. W 

przypadku znaczących zmian w sposobie, w jaki my, lub nasi współpracownicy, lub osoby 

trzecie korzystamy z danych osobowych dostarczonych przez Ciebie, powiadomimy Cię na 

piśmie i uzyskamy Twoją wyraźną pisemną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych 

w sposób, który Ci przekazano. Jeśli Klient nadal będzie używać swojego Konta po upływie 30 

dni od otrzymania tego powiadomienia, i dopóki nie powiadomi nas o tym w inny sposób na 

piśmie, uznamy, że wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w powiadomieniu. 

17.9.2 Klient zgadza się, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przekazanych 

nam przez klienta może odbywać się w, lub z dowolnej jurysdykcji na terytorium Unii 

Europejskiej, lub poza nią, w tym w krajach, lub na terytoriach, które nie zapewniają takiego 

samego poziomu ochrony danych osobowych jak w Unii Europejskiej. 

17.9.3 Niniejszym oświadczasz, że w przypadku, gdy jesteś osobą niefizyczną, która przekazuje 

nam dane osobowe dowolnej osoby, lub gdy jesteś osobą fizyczną dostarczającą nam dane 

osobowe innej osoby niż ty, niniejszym zobowiązujesz się i oświadczasz, że taka osoba , której 

dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w niniejszym dokumencie, została poinformowana i wyraziła zgodę na takie 

gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich Danych Osobowych na warunkach tutaj 

zawartych, oraz że została poinformowana o swoich prawach, w odniesieniu do Danych 

Osobowych, które są przechowywane i przetwarzane zgodnie z warunkami tutaj zawartymi. 

17.9.4 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że polegamy na danych osobowych 

przekazanych nam w ramach wypełniania naszych obowiązków, wynikających z przepisów 

prawa i niniejszej Umowy, a także Klient zobowiązuje się do dostarczania nam aktualizacji 

danych osobowych, tak aby Dane Osobowe pozostały aktualne i poprawne. 
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18. DEPOZYTY I WYPŁATY 

18.1.Depozyty: 

18.1.1 Klient może wpłacić środki na konto transakcyjne w dowolnym momencie podczas 

trwania niniejszej umowy, po zweryfikowaniu konta. BDSwiss Holding Ltd umożliwia swoim 

klientom  dokonywanie wpłat na odpowiednie konta użytkowników, za pośrednictwem różnych 

systemów płatniczych, takich jak karty kredytowe, przelew bankowy lub inne metody 

akceptowane przez firmę. Wpłaty lub wypłaty w gotówce nie są możliwe. 

18.1.2. Spółka nie akceptuje na konto klienta płatności anonimowych lub od 

niezweryfikowanych stron trzecich. Pozostaje w gestii firmy, aby odrzucić depozyt/y osoby 

trzeciej, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z dostarczonej dokumentacji, lub z innych powodów. 

18.1.2.1 W przypadku wpłaty depozytu przez osobę trzecią, Spółka zastrzega sobie 

prawo do żądania dokumentów w celu zidentyfikowania i zweryfikowania osoby trzeciej, 

takich jak (ale nie tylko) dowód tożsamości i wszelkie dodatkowe dokumenty, które 

mogą być wymagane w celu potwierdzenia właściwego i terminowego upoważnienia. 

 

18.1.2.3  W przypadku, kiedy depozyt został zaakceptowany przed dostarczeniem 

wymaganych dokumentów dla satysfakcji Spółki, klient ma maksymalnie 10 dni 

roboczych na dostarczenie wymaganej dokumentacji. 

 

18.1.2.4 Jeżeli klient i/lub strona trzecia nie spełnią swoich wymogów, Spółka zastrzega 

sobie prawo do wymuszenia zamknięcia wszystkich otwartych pozycji, zwrotu 

pozostałej kwoty i zamknięcia konta. 

 

18.1.3. Wszystkie depozyty są sprawdzane i mogą być przetwarzane do określonej kwoty, jako 

że może ona zostać automatycznie określona przez Firmę od czasu do czasu. W przypadku kont 

w pełni zweryfikowanych depozyty wpłacane po raz pierwszy mogą być przetwarzane 

automatycznie, jednak Spółka według uznania może zażądać dodatkowych dokumentów w celu 

ustalenia i zweryfikowania własności używanego konta / karty / portfela w przypadku wykrycia 

rozbieżności po ręcznej weryfikacji. Przetwarzanie otrzymanych przelewów bankowych może 

potrwać od 1 do 7 dni roboczych. 

18.1.4. BDSwiss Holding Ltd zastrzega sobie prawo do żądania od klienta, w dowolnym 

momencie, dostarczenia dokumentacji potwierdzającej źródło środków zdeponowanych na 

koncie klienta. Spółka ma prawo odrzucić depozyt od klienta, jeżeli firma nie jest pewna co do 

legalności źródła środków.    

18.1.5. Obciążenie zwrotne, opłaty za anulowanie, zwrócone bezpośrednie obciążenia i 

podobne koszty, które mogą wynikać z nieprawidłowych depozytów będą ponoszone przez 

klienta. 

18.1.6 Wpłaty za pomocą karty kredytowej/debetowej 

18.1.6.1 Wpłaty ze Spółką sa możliwe za pomocą karty debetowej lub kredytowej. Transakcje 

za pomocą karty debetowej lub kredytowej są procesowane elektronicznie. 

18.1.6.2 Po otrzymaniu informacji o karcie kredytowej firma zastrzega sobie prawo do 

zażądania dodatkowej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami zapobiegającymi 

praniu brudnych pieniędzy na podanej karcie kredytowej lub debetowej i wymaga, aby 

spełnione były następujące warunki: 

a) adres korespondencyjny podany podczas otwierania konta musi być zgodny z 

adresem rozliczeniowym wyciągu z karty kredytowej lub debetowej oraz 
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b) Imię i nazwisko musi być zgodne z nazwą na karcie kredytowej lub debetowej. 

18.1.6.3. Firma traktuje bardzo poważnie ochronę klientów i stosuje różne systemy, 

mechanizmy kontroli i narzędzia w celu ochrony przed oszustwami dotyczącymi kart 

kredytowych, tak aby były one zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami 

dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. 

18.1.6.4 W przypadku wykrycia naruszenia lub ewentualnego naruszenia przez systemy firmy 

lub informacje Spółki, jak również przez systemy i narzędzia dostawców usług płatniczych 

Spółki, lub w momencie, kiedy klient lub strona trzecia nie przejdzie kontroli bezpieczeństwa i 

uwierzytelnienia, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapobiegania nieuczciwym 

działaniom i zapewnienia ochrony klienta. Środki te mogą obejmować, ale nie są ograniczone 

do: 

a) dochodzenie, dalsze kontrole i / lub żądanie dodatkowej dokumentacji w celu 

weryfikacji danych karty kredytowej lub debetowej oraz zapewnienia, że jesteś 

prawowitym właścicielem lub użytkownikiem karty; 

b) opóźnienie w przetwarzaniu transakcji z powodu trwającego dochodzenia;  

c) anulowanie nieuczciwych transakcji natychmiast po ich wykryciu; 

d) odmowa dokonanych wpłat/y z kart kredytowych i zwrot kwoty netto wpłaconej na 

to samo konto karty kredytowej i za pomocą tej samej metody płatności, za 

pośrednictwem której dokonano wpłaty; 

e) zablokowanie dostępu do naszych usług tradingowych;  

f) przejęcie wszelkich zysków i / lub przychodów wygenerowanych bezpośrednio lub 

pośrednio przez wykonywanie takich niedozwolonych działań tradingowych i 

anulowanie wszelkich Kont, oraz wszelkich otwartych transakcji powiązanych z kartą 

kredytową, która została zidentyfikowana jako fałszywa; 

g) Odmówienia przetwarzania transakcji przekraczających limity/ograniczenia i/lub 

niepowodzenie w przejściu kontroli bezpieczeństwa i uwierzytelniania. 

18.1.6.5 Firma zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i/lub dokumentacji 

w odniesieniu do depozytów i transakcji dokonanych przez użytkownika w systemach Spółki. 

Firma musi być w pełni przekonana, że jesteś prawowitym właścicielem karty 

kredytowej/debetowej/konta bankowego lub innego konta używanego do płatności lub  karty 

kredytowej / debetowej/konta bankowego lub innego konta używanego do płatności 

autoryzowanej strony trzeciej. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z żądanymi 

informacjami lub dokumentacją, Firma zastrzega sobie prawo do zwrotu środków do ich miejsca 

pochodzenia za pomocą tej samej metody płatności, za pomocą której dokonano płatności (w 

przypadku, gdy środki zostały wykorzystane do handlu, Spółka zwróci pozostałe saldo konta). 

Możemy przystąpić do rozwiązania konta. 

18.1.6.6. Firma zastrzega sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do narzucenia 

limitów i ograniczeń wpłat, jakie uzna za stosowne. 
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18.2. Wypłaty: 

18.2.1. Spółka będzie przetwarzać wypłaty środków Klienta, w przypadku otrzymania przez 

Spółkę odpowiedniego żądania od Klienta, za pośrednictwem swojej Platformy transakcyjnej, 

w sposobie i środkach przyjętych przez Spółkę okresowo. 

18.2.2. BDSwiss Holding Ltd sprawdza i przetwarza wszystkie wnioski o wypłatę do określonej 

kwoty, co może zostać określone automatycznie przez firmę. 

18.2.3. Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania stałej opłaty w wysokości 10 EUR lub 

równowartości w walucie rachunku handlowego, przy wypłacie za pomoca przelewu bankowego 

poniżej kwoty 100 EUR, lub równowartości w walucie rachunku handlowego. 

18.2.4 W przypadku wypłat za pośrednictwem przelewu bankowego obowiązują również 

następujące wyjątki: 

a) w przypadku płatności międzynarodowych minimalna kwota wypłaty wynosi 50 EUR lub 

ekwiwalent w walucie rachunku handlowego, tj. po odjęciu opłat. W przypadku kwot, które 

pozostają poniżej wymaganego 50 EUR, można zastosować alternatywną metodę wypłaty, 

jeśli jest dostępna 

b) w przypadku przelewów SEPA, minimalna kwota 5 EUR lub równowartość w walucie 

rachunku handlowego, tj. po odjęciu opłat 

 

18.2.5 W przypadku wszystkich innych wypłat, z wyjątkiem wypłat na kartę kredytową, w 

wysokości 20 EUR (lub równowartości w walucie konta handlowego) lub mniej, Spółka 

zastrzega sobie prawo do pobrania stałej opłaty za wypłatę w wysokości 10 EUR równowartości 

w walucie konta handlowego. 

18.2.6. BDSwiss Holding Ltd przetwarza wszystkie prośby klientów o wycofanie środków w tym 

samym dniu, w którym wniosek o wycofanie środków został złożony lub następnego dnia 

roboczego, jeżeli wniosek klienta został otrzymany poza normalnymi godzinami handlu, jak 

tylko żądanie wypłaty zostanie sprawdzone i zawiera wszystkie niezbędne informacje. 

18.2.7 Wypłaty powinny być dokonywane przy użyciu tej samej metody, która jest 

wykorzystywana przez klienta w celu sfinansowania jego konta transakcyjnego i przy użyciu 

tego samego płatnika.  

18.2.8 Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia wypłat z określoną metodą płatności oraz 

do sugerowania innej metody płatności, dla której klient musi wypełnić nowe zlecenie wypłaty. 

W przypadku, gdy spółka nie jest w pełni zadowolona z dokumentacji dostarczonej w związku 

z żądaniem wypłaty, Spółka może zażądać dodatkowej dokumentacji, a jeśli wniosek nie jest 

spełniony, Spółka może anulować żądanie wypłaty i wpłacić środki z powrotem na konto 

transakcyjne klienta.   

18.2.9 Wszystkie wygenerowane zyski mogą być wypłacone przez Klienta wyłącznie za pomocą 

przelewu bankowego, po dostarczeniu wyciągu z banku zawierającego imię, nazwisko i numer 

konta, lub używając jakiejkolwiek innej metody, która będzie określona przez Spółkę od czasu 

do czasu i będzie dostępna na panelu nawigacyjnym Klienta. 

18.2.9.1 W przypadku, gdy ważny rachunek bankowy nie był jeszcze wykorzystany do 

wpłat, Klient zostanie poproszony o podanie danych konta bankowego i przedstawienie 

dowodów, że konto to należy do niego. W przypadku zatwierdzenia dokumentów 

uzupełniających przez Firmę, wniosek o wypłatę może być dalej przetwarzany. 
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Ogólne 

18.3 Firma ma prawo odmowy przyjęcia przesłanych przez klienta środków i / lub anulowania 

depozytów i odesłania ich z powrotem do klienta, w dowolnym z następujących przypadków, 

ale nie ograniczających się do: 

a) w przypadku, gdy nie dostarczysz dokumentów żądanych od ciebie w celu identyfikacji 

klienta lub z jakiegokolwiek innego powodu, w tym sprawdzenia źródła majątku; 

b) w przypadku podejrzenia lub obaw, że przesłane dokumenty mogą być fałszywe lub 

podrobione;  

c) w przypadku podejrzenia, że użytkownik jest zaangażowany w nielegalną lub 

nieuczciwą działalność, lub dopuszcza się nieuczciwych praktyk handlowych; 

d) w przypadku, gdy zwrócono nam uwagę, że karta kredytowa lub debetowa (lub 

jakakolwiek inna zastosowana metoda płatności) została zgubiona lub skradziona; 

e) gdy nie możemy zidentyfikować ciebie jako pierwotnego wysyłającego środki, lub gdy 

nie jesteśmy w stanie zwrócić środków do tego samego źródła płatności; i / lub 

f) w przypadku, gdy robimy to z uzasadnionym osądem, w celu zastosowania się do 

obowiązujących praw i regulacji; 

18.3.1 Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opłaty lub obciążenia naliczone dla danej 

transakcji przez instytucję finansową i / lub kursy wymiany walut wynikające z płatności takiej 

kwoty. 

18.4. W przypadku, gdy Spółka nie jest w stanie przekazać środków lub ich częściowej kwoty 

temu samemu przekazującemu i przy użyciu tej samej metody płatności, za pośrednictwem 

której początkowo zostały one otrzymane, zastrzegamy sobie prawo, ale nie będziemy 

zobowiązani w żadnym wypadku, aby przekazać środki za pomocą wybranej przez nas 

alternatywnej metody płatności, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnej walucie, 

którą uznamy za stosowną (niezależnie od waluty, w której dokonano wpłaty początkowej). 

18.5 W przypadku, otrzymasz od nas środki w wyniku pomyłki, zgadzasz się na 

przechowywanie takich funduszy w zaufaniu na rzecz właściciela środków. W przypadku, gdy 

wykorzystasz dowolne z otrzymanych środków przez pomyłkę, będziemy mieć roszczenie o te 

środki, wraz z zyskiem pochodzącym z wykorzystania tych funduszy, w imieniu właściciela 

środków. W ten sam sposób nie rekompensujemy żadnych strat poniesionych przez ciebie w 

wyniku korzystania z tych środków. Roszczenie o pełną kwotę pozostaje. 

18.6 W przypadku, gdy Spółka zdecyduje się na zwrot depozytu od strony trzeciej, tylko 

pozostałe saldo zostanie zwrócone. 

19. OPŁATY 

19.1. Biorąc pod uwagę nadrzędny obowiązek działania zgodnie z najlepszym interesem 

klientów oraz znaczenie informowania klientów na zasadzie ex-ante wszystkich poniesionych 

kosztów i opłat, zgodnie z rozporządzeniem 2017/565, informacje te są dostępne w kluczowych 

informacjach na stronie internetowej firmy pod adresem https://eu.swissmarkets.com/forex-

instruments/. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wymaganie wyjaśnienia od spółki w 

odniesieniu do powyższego, w razie potrzeby.  

 

19.2. Akceptując umowę z klientem, Klient zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował informacje 

dostępne na stronie internetowej spółki. eu.swissmarkets.com, gdzie wyjaśnione są wszystkie 
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powiązane spready, opłaty, marże, odsetki i inne stawki. Spółka zastrzega sobie prawo do 

zmiany, od czasu do czasu, według własnego uznania, wszelkich opłat mających zastosowanie 

do klienta przy obrocie instrumentami finansowymi, bez uprzedniego pisemnego 

zawiadomienia; takie poprawki będą dostępne na stronie internetowej spółki 

eu.swissmarkets.com, których klient musi dokonać przeglądu w okresie, w którym klient ma 

do czynienia z firmą, a zwłaszcza przed i po złożeniu zlecenia do firmy.  

 

Zachęty 

19.3. Klient powinien pamiętać, że nie wszystkie opłaty są reprezentowane w warunkach 

pieniężnych; na przykład opłaty mogą być wyświetlane jako procent wartości kontraktu CFD; 

w związku z tym klient musi upewnić się, że rozumie kwotę, jaką jest kwota procentowa.   

 

19.4 Spółka musi odnieść się do każdej prowizji/zachęty otrzymanej, w zamian za przekazanie 

zleceń klientów na realizację zlecenia egzekucji oraz ujawnić informacje dotyczące tych prowizji 

klientowi na swojej stronie internetowej i/lub pocztą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Co najmniej raz w roku spółka musi poinformować swoich klientów indywidualnie 

o rzeczywistej kwocie otrzymanych płatności. 

 

19.5. Klient powinien zwrócić uwagę, że wszelkie stosowne opłaty zostaną natychmiast odjęte 

od jego/jej konta transakcyjnego.  

 

19.6. Spread (y) i Prowizja (-e): Odpowiednie spready i prowizje (-a) pobierane podczas 

prowadzenia transakcji są dostępne w Internecie na stronie internetowej spółki. 

https://eu.swissmarkets.com/forex-instruments/. 

 

19.7 W odniesieniu do transakcji, które mają być zrealizowane bez potwierdzenia, spółka jest 

uprawniona do notowania cen, w których miejsce realizacji jest przygotowane do handlu z 

klientem. Z wyjątkiem sytuacji, w których spółka wykonuje jakiekolwiek prawa, zawarte w 

warunkach, aby zamknąć transakcję, klient jest odpowiedzialny za decyzję, czy chce zawrzeć 

transakcję w takich cenach.  

19.8 Informacje o wszystkich kosztach i opłatach zostaną podsumowane, w celu umożliwienia 
klientowi zrozumienia całkowitego kosztu, a także skumulowanego wpływu na zwrot inwestycji, 
a tam, gdzie klient tego zażąda, zostanie dostarczona szczegółowy wykaz. 

 

19.9 Spółka nie przyjmuje ani nie zatrzymuje żadnych opłat i / lub świadczeń niepieniężnych. 

 

19.10 Inne opłaty: Firma zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat serwisowych 

za wszelkie dokumenty żądane przez Klienta do jego osobistego użytku, takie jak między 

innymi pisma potwierdzające, pisma potwierdzające konto do celów podatkowych lub 

pobieranie wiadomości inne niż te zawarte w specjalnej sekcji dotyczącej transferu danych na 

pulpicie klienta. Firma poinformuje Klienta o opłatach po otrzymaniu wniosku o którykolwiek z 

wymaganych dokumentów. 

19.11 Opłaty i koszty są wyważone w euro. Kwota w euro lub równowartość w walucie rachunku 

handlowego zostanie potrącona z salda konta Klienta po dostarczeniu żądanego dokumentu. 
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20. MARGIN CALL  

20.1 Klient wypłaca na żądanie miejsca realizacji:  

 

a) Takie sumy pieniężne w formie depozytów lub jako początkowe lub zmiany marży, 

jakich spółka może od czasu do czasu wymagać;  

b) Wszelkie kwoty niezbędne do utrzymania dodatniego salda na wszystkich kontach. 

 20.2. W przypadku, gdy saldo ujemne następuje na koncie handlowym klienta z powodu 

zatrzymania, spółka dokona odpowiedniego dostosowania pełnej kwoty ujemnej, tak aby klient 

nie poniósł straty zgodnie z naszymi zasadami ujemnego salda. 

 

20.3 Zanim użytkownik będzie mógł zlecić transakcję, zobowiązany jest wpłacić pieniądze (tzw. 

Margin). Margines ten zostanie obliczony jako część całkowitej wartości transakcji. Oznacza to, 

że handel odbywa się przy pomocy "dźwigni" lub "przekładni", a to może pracować dla lub 

przeciwko Użytkownikowi. Na przykład niewielki ruch cen na Twoją korzyść może spowodować 

wysoki zwrot z marży dla CFD, ale niewielki ruch cenowy może spowodować znaczne straty.  

 

20.4 Nie jesteśmy zobowiązani do dokonania ostrzeżeń o niskim stanie marginesu i Użytkownik 

jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiednich uzgodnień z nami przez cały czas trwania 

niskiego salda marginesu zabezpieczającego. Każda otwarta pozycja uważana jest za 

zagrożoną zamknięciem, gdy tylko konto wejdzie w stan niskiego poziomu marginesu 

zabezpieczającego. Twoim obowiązkiem jest monitorowanie dostępnych środków na koncie, 

aby ich poziom był wystarczający na pokrycie wszelkich marginesów, wymaganych w związku 

z decyzjami handlowymi. Zasada zamknięcia marginesu, jest stosowana osobno do każdego 

konta. To sprawi, że ustanadryzuje się poziom marginesu zabezpieczającego (50% to 

minimalny wymaganay margines zabezpieczający), przy którym zmuszeni jesteśmy zamknąć 

jedną, lub więcej z twoich pozycji na kontraktach CFD. 

 

20.5 Firma może zaoferować usługę wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, 

która zostanie uruchomiona, jeśli poziom marginesu spadnie do 100% wymaganego depozytu 

zabezpieczającego W takim przypadku Klient otrzyma powiadomienie, że poziom depozytu 

spadł do 100%, i Klient powinien uważnie monitorować konto. Należy wspomnieć, że problemy 

z połączeniem lub inne problemy techniczne mogą spowodować opóźnienie wezwania do 

uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Dlatego, tak jak wyjaśniono w punkcie 20.4, Klient 

nie powinien polegać na usłudze wezwania do uzupełnienia depozytu, powinien monitorować 

rachunki i poziomy depozytów przez cały czas i ponosi on wyłączną odpowiedzialność za 

zapewnienie dostępności niezbędnych środków na rachunku handlowym w celu utrzymania 

otwartych pozycji. 

 

20.6 Wpłaty na konto handlowe mogą być dokonywane za pomocą przelewu bankowego lub 

innej metody płatności, na konto bankowe lub w inne miejsce, o czym możemy Cię powiadomić 

od czasu do czasu. W zależności od ilości środków, które masz na swoim rachunku handlowym, 

zachowujemy prawo do ograniczenia ilości i łącznej liczby otwartych transakcji, które możesz 

otworzyć lub które są aktualnie otwarte na Platformie transakcyjnej. Rozumie się, że każdy 

inny rodzaj Rachunku Inwestycyjnego oferowany przez nas od czasu do czasu, może mieć 

różne wymagania co do marginesu. 
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21. PŁATNOŚCI I WYPŁATA NA KONCIE HANDLOWYM 

21.1 Możliwe jest, że mogą powstać inne koszty, w tym podatki, odnoszące się do transakcji 

przeprowadzanych na platformie transakcyjnej, za które użytkownik jest odpowiedzialny i które 

nie są płacone ani nałożone. Bez umniejszania wyłącznej odpowiedzialności z tytułu należnego 

podatku, użytkownik zgadza się, że możemy odliczyć podatek, jaki może być wymagany przez 

obowiązujące prawo, w odniesieniu do działalności handlowej Użytkownika na platformie 

transakcyjnej. Użytkownik jest świadomy, że mamy prawo potrącenia z wszelkich kwot na 

koncie handlowym w odniesieniu do takich ulg podatkowych, i niniejszym upoważnia nas do 

wypłaty kwot z konta transakcyjnego, w celu zapłaty takich podatków. Klient nie będzie mieć 

żadnych roszczeń wobec nas w odniesieniu do takich potrąceń. Ponadto, Klient zgadza się, że 

takie potrącenia nie stanowią odstępstwa od naszych praw do wykonywania wezwań na mocy 

niniejszej umowy. 

 

21.2 Spółka zastrzega sobie prawo do wyrównania i może, według własnego uznania, od czasu 

do czasu i z upoważnienia klienta, wyrównać wszelkie kwoty utrzymywane w imieniu i/lub 

kredytu klienta wobec zobowiązania klienta wobec spółki.  

22. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE 

22.1. Użytkownik wyraża zgodę na powtarzanie każdej z poniższych oświadczeń i gwarancji za 

każdym razem, gdy otwiera lub zamyka transakcję w odniesieniu do okoliczności panujących 

w tym czasie: 

 

a) że użytkownik nie został zmuszony lub w inny sposób namówiony do zawarcia umowy 

klienta; 

 

b) dane rejestracyjne przekazane nam podczas procedury otwarcia rachunku i w każdym 

późniejszym czasie są kompletne, prawdziwe, dokładne i niewprowadzające w błąd we 

wszystkich aspektach, a dokumenty dostarczone spółce są autentyczne; 

 

c) wszelkie dokumenty lub dowody dostarczone przez Klienta do Spółki, które mogą być 

wymagane przez Spółkę, przez cały czas obowiązywania Umowy, są ważne i 

autentyczne oraz jeżeli Spółka według własnego uznania uważa, że dostarczony 

dokument lub dowód jest w jakikolwiek sposób nieprawidłowy lub nieważny, ma prawo 

zażądać przedstawienia alternatywnego dokumentu, jeśli uzna to za konieczne, według 

własnego uznania, oraz wstrzymać wszystkie transakcje, do czasu dostarczenia 

żądanego dokumentu; 

 

d) że jesteś pełnoletni i/lub powyżej osiemnastego (18) roku życia (w przypadku, gdy 

klient jest osobą fizyczną) lub posiada pełną zdolność (w przypadku, gdy klient jest 

osobą prawną); w związku z tym klient może wejść w prawnie wiążącą umowę;  

 

e) że posiada zdrowy umysł, oraz jest w wieku prawnego i kompetencji prawnych; 

 

f) że jest należycie upoważniony do zawarcia umowy, do otwarcia każdej transakcji i/lub 

zlecenia, oraz do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy i jej realizacji, oraz 

podjął wszelkie niezbędne działania w celu uzyskania zezwolenia na takie wykonanie, 

dostarczenie i wykonanie; 

 

g) że rozumie, w jaki sposób transakcje w ramach niniejszej umowy działają przed 

umieszczeniem oferty w celu otwarcia transakcji na platformie transakcyjnej. W ten 

sposób Użytkownik gwarantuje, że rozumie warunki umowy z klientem oraz wszelkie 

konsekwencje prawne i finansowe; 
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h) że zapoznałeś się i rozumiesz Ostrzeżenie o ryzyku, zanjdujące się na stronie 

internetowej Spółki; 

 

i) że podjąłeś wszelkie uzasadnione kroki, aby zrozumieć specyfikacje i charakterystykę 

platformy transakcyjnej oraz związane z nią urządzenia, oprogramowanie, systemy 

przetwarzania danych i telekomunikacji oraz sieci wymagane do uzyskania dostępu i 

obsługi transakcji Platformy; 

 

j) działasz jako zleceniodawca, a nie jako agent, przedstawiciel, powiernik lub kurator w 

imieniu kogoś innego. Klient może działać w imieniu kogoś innego tylko wtedy, gdy 

Spółka wyraźnie wyraża na to zgodę na piśmie, oraz pod warunkiem otrzymania 

wszelkich dokumentów wymaganych przez spółkę w tym celu; 

 

k) Każda osoba reprezentująca Użytkownika w trakcie otwierania lub zamykania 

transakcji oraz ta, która zawarła umowy z klientem w jego imieniu, została należycie 

upoważniona do tego w imieniu Użytkownika; 

 

l) nie jest pracownikiem żadnego rynku bazowego, korporacji, działającej na rynku 

bazowym, nie jest właścicielem większości kapitału akcyjnego, członkiem dowolnego 

rynku bazowego i/lub firmy zarejestrowanej na jakimkolwiek rynku bazowym lub w 

jakimkolwiek banku, funduszu powierniczymi lub firmy ubezpieczeniowej, która 

handluje instrumentami finansowymi objętymi niniejszą umową między Stronami; 

 

m) Użytkownik nie będzie wchodzić w żadną transakcję w celu arbitrażu, skalpowania lub 

wykorzystania jakichkolwiek nieścisłości czasowej i/lub drobnej w jakimkolwiek kursie 

lub cenie oferowanej na platformie transakcyjnej; 

 

n) Użytkownik uzyskał wszystkie stosowne upoważnienia rządowe lub inne oraz zgody 

wymagane przez użytkownika w związku z umowami z klientem, oraz w związku z 

otwarciem lub zamknięciem transakcji 

 

o) takie upoważnienia i zgody są w pełni obowiązujące i skuteczne, oraz wszystkie ich 

warunki zostały i będą przestrzegane; 

 

p) dostarczenie i wykonanie umowy oraz korzystanie przez użytkownika z platformy 

transakcyjnej, w tym każdej transakcji, którą użytkownik wykonał, nie narusza prawa, 

rozporządzenia, karty prawa lub zasad obowiązujących dla użytkownika w jurysdykcji, 

w której użytkownik jest zamieszkały lub jakiejkolwiek umowy, z którą użytkownik jest 

związany, lub która ma wpływ dowolny z jego aktywów; 

 

q) poza wyjątkowymi okolicznościami użytkownik nie będzie wysyłał środków na swoje 

konto transakcyjne z jakiegokolwiek konta bankowego innego, niż określone w danych 

rejestracyjnych. Od czasu do czasu określane są przez nas wyjątkowe okoliczności; 

 

r) fundusze zdeponowane w spółce, należą do klienta i są wolne od zastawu, opłat lub 

innych obciążeń;  

 

s) Fundusze klienta wykorzystywane do obrotu nie są w żaden sposób bezpośrednio lub 

pośrednio wpływami z jakiegokolwiek nielegalnego działania, oraz nie są 

wykorzystywane do finansowania terroryzmu; 

 

t) Użytkownik nie jest osobą eksponowaną politycznie i nie ma żadnych związków (na 

przykład krewnego lub współpracownika) z osobą, która zajmuje, lub zajmowała w 
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ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wysokie stanowisko publiczne. Jeżeli powyższe 

stwierdzenie jest nieprawdziwe, a w przypadku, gdy Użytkownik nie ujawnił tego 

podczas procedury otwarcia rachunku, poinformuje on o tym firmę tak szybko, jak to 

możliwe. Użytkownik powiadomi firmę, jeżeli na jakimkolwiek etapie w trakcie trwania 

niniejszej umowy stanie się osobą eksponowaną politycznie; 

 

u)  Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu informacji, w tym między innymi informacji 

o zmianach w warunkach, informacji marketingowych, informacji o kosztach, opłatach, 

niniejszej umowie, zasadach i informacjach o naturze i ryzyku inwestycji, poprzez 

zamieszczenie takich informacji na stronie internetowej i/lub w wiadomościach e-mail. 

 

23. OPŁATY NA RZECZ SPÓŁKI  

23.1 Akceptując warunki określone w niniejszej umowie, Klient zapoznał się i zrozumiał i 

zaakceptował informacje przesłane i umieszczone na głównej stronie internetowej spółki, które 

są publicznie dostępne dla wszystkich klientów, w których wszystkie powiązane prowizje, 

koszty i koszty finansowania są wyjaśnione. Spółka może od czasu do czasu zmieniać, według 

własnego uznania wszystkie takie prowizje, koszty i opłaty finansowe. Wszystkie informacje 

dotyczące wyżej wymienionych poprawek będą dostępne na głównej stronie internetowej, którą 

klient musi przejrzeć i sprawdzić pod kątem zmian w okresie, w którym ma on do czynienia z 

firmą, a zwłaszcza przed złożeniem zlecenia w spółce. Uznaje się, że klient widział, dokonał 

przeglądu i rozważył prowizję spółki, koszty i opłaty finansowe oraz wszelkie zmiany, jakie 

spółka może od czasu do czasu wprowadzać do umowy.  

24. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

24.1. Zobowiązujemy się do dostarczania stałych usług na stronie internetowej. Nie ponosimy 

jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, przeoczenia, przerwy, usunięcia, wady, 

opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie, 

nieautoryzowany dostęp do witryny lub usług, oraz ich modyfikację. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub usterki techniczne jakiejkolwiek sieci 

telefonicznej lub linii systemów komputerowych, serwerów, dostawców sprzętu, 

oprogramowania, awarii z powodu problemów technicznych lub ruchu w Internecie, lub na 

dowolnej stronie internetowej czy Usłudze. 

24.2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku 

nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z 

witryny lub usług, z jakichkolwiek treści zamieszczanych w witrynie, lub za pośrednictwem 

witryny lub usług, ani od zachowań użytkowników witryny lub usług, zarówno w trybie online, 

jak i offline. 

24.3 Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek 

działań i / lub zaniechań, wykonanej zarówno przez Klienta, jak i przez stronę trzecią w imieniu 

Klienta, w związku z transakcjami dokonanymi do nas. 

24.4 Możemy napotkać błąd techniczny lub systemowy, który jest poza kontrolą Firmy. Chociaż 

zdarzają się takie zdarzenia, jak problemy z zasilaniem, problemy telekomunikacyjne, klęski 

żywiołowe itp., które powodują przerwy w systemie będące poza kontrolą dostawców usług. 

Gdy taki błąd wystąpi podczas wykonywania zleceń klientów, Spółka nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności, z wyjątkiem rażącego niedbalstwa, nieuczciwego lub przestępczego 

postępowania ze strony Spółki, jej dyrektorów, urzędników lub pracowników, gdy działają w 

ramach zakresu umowy o świadczenie usług. Każda taka odpowiedzialność, która może 

wyniknąć ze strony Spółki, może być ograniczona do różnicy między ceną zakupu a ceną 
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sprzedaży, jeżeli przedmiotowe zamówienie zostałoby zrealizowane bez wystąpienia 

jakiegokolwiek błędu. 

24.5 Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje funkcjonowania i 

dostępności jakichkolwiek metod płatności oferowanych i wykorzystywanych od czasu do czasu 

przez Spółkę. Zadaniem Klienta jest upewnienie się, że przez cały czas dostępne są 

wystarczające środki na jego rachunku transakcyjnym. Klient powinien mieć świadomość, że w 

niektórych przypadkach banki pośredniczące mogą posiadać środki, które Klient próbuje 

zdeponować lub wycofać ze swojego rachunku handlowego, co może opóźnić transfer środków 

i nad którymi Spółka nie ma kontroli. 

25. ODSZKODOWANIA 

Klient zabezpiecza na żądanie spółkę za wszelkie koszty poniesione w ramach świadczenia 

usług inwestycyjnych lub dodatkowych, w tym między innymi (i) naruszenie przez klienta 

umowy klienta lub (II) fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji dostarczonych przez 

klienta do BDSwiss Holding Ltd.   

26. WYGAŚNIĘCIE UMOWY 

26.1. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy poprzez udzielenie spółce pisemnego 

zawiadomienia, co najmniej dziesięć (10) dni przed, z podaniem daty rozwiązania, pod 

warunkiem, że w przypadku takiego rozwiązania wszystkie otwarte pozycje klientów są 

zamykane przed datą zakończenia. 

26.2. Spółka może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez udzielenie klientowi pięciu dni 

roboczych (5) pisemnego zawiadomienia, z podaniem daty jej rozwiązania. 

26.3. Spółka może wypowiedzieć umowę niezwłocznie, bez podawania zawiadomienia w 

następujących przypadkach: 

a) Śmierć klienta; 

b) W przypadku decyzji o upadłości lub likwidacji klienta, która jest podejmowana przez 

posiedzenie lub poprzez złożenie wniosku o wyżej wymienione; 

c) Wypowiedzenie jest wymagane przez właściwy organ lub organ regulacyjny; 

d) Klient narusza którekolwiek z postanowień umowy i w opinii spółki umowa nie może 

zostać wdrożona; 

e) Klient narusza wszelkie prawa lub regulacje, którym podlega, w tym między innymi 

przepisy ustawowe i wykonawcze odnoszące się do wymogów kontroli i rejestracji 

walut; 

f) Klient angażuje firmę bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek rodzaj oszustwa. 

g) Ma miejsce zdarzenie losowe, zgodnie z definicją w sekcji 27 niniejszej umowy. 

26.4. Rozwiązanie umowy w żadnym wypadku nie ma wpływu na prawa i zobowiązania, które 

powstały, lub wszelkie istniejące zobowiązania lub postanowienia umowne, które miały 

pozostać w mocy po wypowiedzeniu i w przypadku rozwiązania umowy, klient wypłaca: 

a) Wszelkie zaległe koszty lub oczekujące opłaty (-y) spółki oraz wszelkie inne kwoty 

należne spółce; 

b) Wszelkie opłaty i dodatkowe wydatki poniesione lub poniesione przez spółkę w wyniku 

rozwiązania umowy; 
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c) Wszelkie szkody powstałe w trakcie ustalenia lub rozliczenia zobowiązań oczekujących. 

 

26.5. Po wypowiedzeniu niniejszej umowy i przed datą jej zakończenia: 

 

(a) Klient ma obowiązek zamknąć wszystkie swoje otwarte pozycje. Jeśli nie zrobi tego, po 

rozwiązaniu umowy, spółka zamknie wszystkie otwarte pozycje po cenach bieżących; 

(b) Spółka będzie upoważniona do zaprzestania udzielania klientowi dostępu do platformy 

transakcyjnej (-ych) lub do ograniczenia funkcjonalności, którą klient może wykorzystywać na 

platformach handlowych; 

(c) Spółka będzie uprawniona do odmowy przyjęcia nowych zleceń od klienta; 

(d) Spółka będzie uprawniona do odmowy wypłaty środków klienta z konta transakcyjnego, 

oraz Spółka zastrzega sobie prawo do zachowania funduszy klienta w razie potrzeby, w celu 

zamknięcia pozycji, które zostały już otwarte i/lub uregulować wszelkie oczekujące 

zobowiązania klienta zgodnie z umową. 

26.6. W przypadku naruszenia przez klienta, zgodnie z paragrafem 26, Spółka zastrzega sobie 

prawo do wycofania wszystkich wcześniejszych transakcji, które w interesie firmy i/lub 

wszystkich interesów klientów są zagrożone, przed zakończeniem Umowy. 

27. ZDARZENIA LOSOWE I PRAWA DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ 

 

27.1 Każde z następujących zdarzeń stanowi "zdarzenie niewykonania zlecenia", na którego 

wypadek spółka jest upoważniona do wykonywania swoich praw zgodnie z paragrafem 27. 

Poniżej:  

 

a. Klient nie dokona płatności lub nie wykona żadnego zobowiązania należnego Spółce lub 

nie podejmie żadnych innych działań wymaganych przez niniejszą Umowę; 

 

b. Klient umiera lub staje się niezdrowy na umyśle, lub zostaje uznany za nieobecnego; 

 

c. Klient nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności; 

 

d. Wniosek złożony jest w odniesieniu do Klienta w związku z zamówieniem tymczasowym, 

lub w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w odniesieniu do Klienta, lub w 

przypadku spółki osobowej, w odniesieniu do jednego lub więcej partnerów, lub w 

przypadku spółki, syndyka, powiernika, wyznaczony zostaje syndyk lub podobny 

urzędnik; 

 

e. Rozpoczęcie przez osobę trzecią postępowania w sprawie upadłości Klienta (w przypadku 

osoby fizycznej) lub niewypłacalności Klienta lub innego podobnego dobrowolnego 

przypadku likwidacji (w przypadku osoby prawnej), zgodnie z obowiązującym prawem, 

lub jakimkolwiek innym podobnym postępowaniem, które jest analogiczne do tych 

wcześniej wymienionych w odniesieniu do Klienta; 

 

f. Klient korzysta z opóźnień występujących w cenach i umieszcza Zamówienia w 

nieaktualnych cenach handlu, po cenach nierynkowych i / lub poza godzinami pracy i 

wykonuje wszelkie inne działania, które stanowią niewłaściwe transakcje; 

 

g. Składany jest wniosek o likwidację lub administrację Klienta; 
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h. Zlecenie zostaje wydane lub zostaje podjęta uchwała o likwidacji lub administrowaniu 

Klienta (z wyjątkiem przeprowadzenia połączenia lub rekonstrukcji za uprzednią 

pisemną zgodą Spółki); 

 

i. Klient nie wywiązuje się w pełni z obowiązków wynikających z treści niniejszych 

Warunków lub z jakiejkolwiek Umowy, w tym z powodu niespełnienia wymogów 

dotyczących depozytu zabezpieczającego; 

 

j. Wszelkie oświadczenia lub gwarancje, które zostały złożone lub przekazane lub uznane 

za złożone przez Klienta w ramach niniejszej Umowy, stają się nieprawdziwe lub okazały 

się nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w jakimkolwiek istotnym zakresie w 

momencie, w którym zostały złożone, przekazane lub uznane za dokonane lub 

przekazane; 

 

k. Spółka jest do tego zobowiązana z mocy prawa; 

 

l. Wszelkie inne sytuacje, w których Spółka racjonalnie uznaje to za konieczne lub 

pożądane dla własnej ochrony działania, lub zdarzenia, które zdaniem Spółki mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na zdolność Klienta do wywiązania się ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy; 

 

27.2. W przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia, Firma, według własnego uznania, w 

dowolnym momencie i bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, może podjąć jedno 

lub więcej z następujących działań: 

 

(a) Wypowiedzieć niniejszą Umowę niezwłocznie bez wcześniejszego 

powiadomienia Klienta; 

(b) Anulować wszystkie otwarte pozycje; 

(c) Tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp do Platformy i / lub rachunku 

handlowego Klienta, zawiesić lub zakazać jakichkolwiek funkcji platformy; 

(d) Odrzucić lub odmówić przekazania lub realizacji dowolnego zlecenia Klienta; 

(e) Ograniczyć działalność handlową Klienta; 

(f) Obciążyć Rachunek (-ki) kwotami należnymi Spółce; 

(g) Zamknąć lub zamrozić jeden lub wszystkie Rachunki posiadane w Spółce; 

(h) W przypadku oszustwa, odesłać fundusze z powrotem, do rzeczywistego 

właściciela lub zgodnie z instrukcjami organów ścigania danego kraju; 

(i) Anulować zyski uzyskane dzięki nadużyciom; 

(j) Natychmiast anulować wszystkie transakcje, które zostały wykonane przez 

Klienta; 

(k) Podjąć kroki prawne przeciwko Klientowi w związku z wszelkimi stratami 

poniesionymi przez Spółkę; 

(l) odmówić otwarcia nowych kont dla klienta; 

 

27.3. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Spółki, Spółka może, w dowolnym momencie i 

bez wypowiedzenia, łączyć lub konsolidować wszystkie lub jakiekolwiek Rachunki 

prowadzone przez Klienta ze Spółką i rozliczyć wszelkie kwoty należne Spółce lub w ten 

sposób w inny sposób, jaki firma może określić. 
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28. POUFNOŚĆ INFORMACJI 

28.1. Spółka może zbierać informacje o kliencie bezpośrednio od klienta (w wypełnionym 

formularzu wniosku o otwarcie konta lub w inny sposób z korzystania z witryny), lub od innych 

osób, w tym na przykład agencji informacji kredytowej, agencji zapobiegania nadużyciom 

finansowym, banków, innych instytucji finansowych, dostawcy systemów dodatkowej 

autoryzacji i dostawcy rejestrów publicznych. 

28.2. Informacje o kliencie, które Spółka posiada, powinny być traktowane przez Spółkę jako 

poufne zgodnie Prawem 125(I)/2018 i z GDPR, a Spółka nigdy nie ujawni stronom trzecim 

żadnych prywatnych ani innych poufnych informacji dotyczących jej klientów i byłych klientów, 

bez wyrażenia pisemnej zgody tych klientów i nie wykorzysta informacji o klientach w żadnym 

innym celu niż w związku z dostarczaniem, administrowaniem i ulepszaniem Usług, 

przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i badaniom zgodności administrowania Usługami, 

w celach badawczych, statystycznych i marketingowych. Informacje znajdujące się już w 

domenie publicznej lub już posiadane przez Spółkę bez obowiązku zachowania poufności, nie 

będą traktowane jako poufne. 

28.3. Firma ma prawo ujawnić informacje o Kliencie (w tym nagrania i dokumenty o charakterze 

poufnym, dane karty) w następujących okolicznościach: 

 

(a) jeżeli jest to wymagane przez prawo lub przedstawiono orzeczenie sądowe właściwego 

sądu; 

(b) gdy jest to konieczne w celu przeprowadzenia analizy weryfikacyjnej tożsamości 

Klienta, w celu zabezpieczenia konta klienta i zabezpieczenia jego danych osobowych; 

(c) na żądanie CySEC lub innego organu regulacyjnego sprawującego kontrolę lub 

jurysdykcję nad Spółką lub Klientem lub ich współpracownikami lub na którego 

terytorium Spółka ma Klientów; 

(d) do odpowiednich władz w celu zbadania oszustwa, prania pieniędzy, finansowania 

terroryzmu lub innej nielegalnej działalności lub zapobiegania im; 

(e) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, w celu wykonania Zleceń i do celów 

dodatkowych w stosunku do świadczenia Usług; 

(f) Do biur informacji kredytowej i agencji przeciwdziałania nadużyciom finansowym, 

dostawców usług z zakresu trzeciej autoryzacji, banków i innych instytucji finansowych 

w celu sprawdzania zdolności kredytowej, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania 

praniu pieniędzy, identyfikacji lub sprawdzania należytej staranności przez Klienta. W 

tym celu mogą sprawdzić dane dostarczone przez Klienta pod kątem jakichkolwiek 

danych w dowolnej bazie danych (publicznej lub innej), do której mają dostęp. Mogą 

również w przyszłości używać danych klienta, aby pomóc innym firmom w celu 

weryfikacji. Firma zachowa zapis poszukiwań; 

(g) do profesjonalnych doradców Spółki, pod warunkiem, że w każdym przypadku 

odpowiedni profesjonalista zostanie poinformowany o poufnym charakterze tych 

informacji i zobowiązuje się również do zachowania poufności w niniejszym 

dokumencie; 

(h) Do innych dostawców usług, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych 

(elektroniczne lub nie), oferują usługi przechowywania dokumentacji, usługi transmisji 
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wiadomości e-mail, usługi przesyłania wiadomości lub podobne usługi, które mają na 

celu pomóc firmie w gromadzeniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i korzystaniu z 

informacji o kliencie lub skontaktować się z Klientem lub poprawić świadczenie Usług 

w ramach niniejszej Umowy; 

(i) do repozytorium transakcji lub podobnego podmiotu na mocy rozporządzenia (UE) nr 

648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

pozagiełdowych instrumentów pochodnych, partnerów centralnych (CCP) i 

repozytoriów transakcji (TRM) (EMIR); 

(j) Jeśli jest to konieczne, aby Spółka mogła bronić lub wykonywać swoje prawa do 

dowolnego sądu, trybunału, arbitra, Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu 

rządowego; 

(k) na życzenie Klienta lub za zgodą Klienta; 

(l) do Podmiotu Powiązanego ze Spółką lub jakąkolwiek inną spółką należącą do tej samej 

grupy; 

28.4 Nie ograniczając powyższego, Spółka - regulowana Cypryjska firma inwestycyjna, jest 

zobowiązana do przestrzegania w oparciu o umowę międzyrządową między Cyprem i Stanami 

Zjednoczonymi i podjęła wszelkie uzasadnione kroki, aby była rozpatrywana zgodnie z ustawą 

o rozliczeniu podatku zagranicznego (FATCA) oraz Wspólnego Standardu Sprawozdawczości 

(CRS). Klient może skontaktować się ze Spółką w celu uzyskania dodatkowych informacji i / 

lub wyjaśnienia przed podpisaniem niniejszej Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości i 

akceptuje fakt, że Spółka jest zobowiązana do ujawnienia odpowiednich informacji dotyczących 

rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami sprawozdawczości CRS i FATCA. 

28.4.1 Spółka obecnie nie przyjmuje jako klientów żadnych naturalnych, ani prawnych osób, 

raportujących do USA. 

28.5. Firma będzie obsługiwać wszystkie dane osobowe Klienta zgodnie z odpowiednimi 

przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

28.6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich takich informacji w celu realizacji 

na mocy niniejszej Umowy oraz w celu administrowania relacją między użytkownikiem a nami. 

Zgadzasz się, że możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim do tych celów, a 

my możemy również wykorzystywać te informacje do analizy i ulepszania naszych produktów 

i usług zgodnie z naszą Polityką prywatności, która znajduje się na naszej stronie internetowej. 

28.7. Użytkownik wyraża zgodę na przeczytanie i zaakceptowanie warunków "POLITYKI 

PRYWATNOŚCI" przyjętej przez Firmę, ponieważ zasady te są szczegółowo wymienione na 

głównej stronie internetowej Spółki i są dostępne dla wszystkich Klientów. 

29. PROCEDURA REKLAMACJI 

29.1 Firma uważa skargę za złożoną, gdy oskarżający wypełnił odpowiedni formularz skargi, 

który znajduje się w naszej Polityce skarg i przekazał go Spółce na następujące sposoby: 

 (a) Pocztą elektroniczną na adres complaints@swissmarkets.com lub support@bdswiss.com; 

 (b) Kiedy oskarżający wypełni odpowiedni formularz na stronie Kontakt. 

29.2 Firma prześle klientowi pisemne potwierdzenie skargi niezwłocznie po jej otrzymaniu, w 

tym odpowiedni numer referencyjny reklamacji. Klient powinien skontaktować się ze Spółką, 
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jeśli chciałby uzyskać dalsze szczegóły dotyczące procedur rozpatrywania reklamacji, lub może 

odwiedzić stronę internetową Spółki pod adresem https://eu.swissmarkets.com/legal-

documents/ 

30. KONFLIKT INTERESÓW 

30.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka jest zobowiązana do wprowadzenia ustaleń 

dotyczących zarządzania konfliktami interesów między Spółką i jej klientami, oraz między 

innymi klientami. Firma dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby uniknąć konfliktu 

interesów, a gdy nie można ich uniknąć, Spółka zapewni, że klienci są traktowani na 

najwyższym poziomie uczciwości, oraz że ich interesy są zawsze chronione. 

30.2 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że przeczytał i zrozumiał dokument 

"Konflikty interesów", który został mu dostarczony podczas procesu rejestracji, i który został 

zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Firmy. 

31. NIEAKTYWNE I UŚPIONE RACHUNKI KLIENTA 

31.1. Firma ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje Zasady dotyczące nieaktywnych i uśpionych 

kont, które są następujące: 

Jeżeli klient z jakimkolwiek rachunkiem handlowym prowadzonym ze Spółką pod żadną z jego 

marek nie: 

a) Zlecił transakcji; 

b) Otworzył lub zamknął pozycji, i/lub 

c) Dokonał wpłaty na rachunek handlowy klienta, przez okres co najmniej 6 

(sześć) kolejnych miesięcy, jego konto zostanie zaklasyfikowane przez Spółkę 

jako Konto Nieaktywne. 

31.2 Gdzie Klient ma i nadal: 

a) Zleca transakcje;  

b) Otwiera lub zamyka pozycje, i/lub 

c) Dokonał wpłaty na rachunek handlowy klienta, konto zostanie zaklasyfikowane 

przez Firmę jako Konto Aktywne.  

31.3. Takie nieaktywne konto będzie podlegać miesięcznej opłacie w wysokości 10 € 

(dziesięć euro lub równowartość w walucie konta handlowego) miesięcznie na poziomie 

członkostwa odejmowanej od salda jednego z rachunków handlowych („Opłaty za brak 

aktywności”), aż do momentu, gdy salda na wszystkich rachunkach będą wynosić 0 € (zero 

euro lub równowartość w walucie rachunku handlowego) w związku z utrzymaniem i 

administrowaniem takich nieaktywnych rachunków. 

31.4 Rachunek z dodatnim saldem jest uznawany za Uśpiony, jeśli przez okres co najmniej 

12 (dwunastu) kolejnych miesięcy żadna transakcja nie została przeprowadzona w 

odniesieniu do rachunku (rachunków) transakcyjnego(ych) przez, lub na polecenie 

posiadacza rachunków handlowych. Opłaty za brak aktywności, o których mowa w paragrafie 

31.3. powyżej będą nadal obowiązywać. 
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31.5 W przypadku każdego z uśpionych rachunków, które mają nieaktywny status przez co 

najmniej 5 (pięć) lat i z dodatnim saldem konta, a Firmie nie uda się skontaktować z Klientem 

po podjęciu uzasadnionych kroków, Firma będzie mieć prawo do zaprzestania traktowania tych 

funduszy (tj. dodatniego salda na rachunku handlowym Klienta) jako fundusze Klienta. 

31.6 W celu ponownej aktywacji nieaktywnych/uśpionych kont, Klient musi: 

(a) dokonać transakcji,  

(b) otworzyć lub zamknąć pozycję i/lub  

(c) dokonać wpłaty na swoje konto(a) handlowe.  

Uśpione/nieaktywne konto Klienta zostanie wtedy ponownie aktywowane (pod warunkiem, że 

jeśli jest to wymagane, aktualna dokumentacja Know Your Client (KYC) zostanie przekazana 

Firmie przez Klienta) i stanie się Aktywnym Kontem. W przypadkach, w których Konto 

nieaktywne/uśpione zostało ponownie aktywowane, Firma zaprzestanie odliczania opłaty 

administracyjnej nieaktywnego/uśpionego konta, ale nie zwróci żadnych opłat 

administracyjnych nieaktywnych kont potrąconych wcześniej z tego/tych kont. 

31.7 Potrącenie Opłat za brak aktywności, o których mowa w paragrafie 31.3. powyżej, ma 

miejsce w pierwszym tygodniu każdego miesiąca (alternatywnie na późniejszym etapie), aż 

saldo nieaktywnego/uśpionego konta (rachunków) osiągnie 0 € (zero euro lub równowartość 

w walucie konta handlowego). 

31.8 Wejście w życie nowych przepisów dotyczących kosztów nieaktywności w dniu 1 kwietnia 

2021 r. („Data wejścia w życie”) nie działa wstecz. Oznacza to, że rachunki handlowe już 

zaklasyfikowane jako nieaktywne/uśpione pozostaną takie, ale będą obowiązywać opłaty za 

brak aktywności, o których mowa w paragrafie 31.3 powyżej. 

32. INFORMACJE FINANSOWE I PORADY 

32.1. Firma nie będzie doradzać klientowi co do istoty danego Zlecenia, ani udzielać mu 

jakiejkolwiek formy doradztwa inwestycyjnego, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi 

nie obejmują świadczenia usług inwestycyjnych w Instrumentach Finansowych, Rynkach 

Bazowych lub Instrumentach Bazowych. Klient sam decyduje, jak obsługiwać swoje Rachunki 

handlowe i składać Zlecenia, oraz podejmować stosowne decyzje na podstawie własnego 

osądu. 

 

32.2. Spółka nie będzie zobowiązana do udzielania Klientowi jakichkolwiek porad prawnych, 

podatkowych lub innych związanych z Transakcją. Klient może chcieć zasięgnąć niezależnej 

porady przed zawarciem Transakcji. 

 

32.3. Informacje finansowe podane na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej. BDSwiss 

Holding Ltd nie zatwierdza ani nie zatwierdza Informacji Finansowych, a my udostępniamy go 

wyłącznie jako usługę dla własnej wygody. BDSwiss Holding Ltd i jej dostawcy zewnętrzni nie 

gwarantują dokładności, terminowości, kompletności ani prawidłowego przebiegu Informacji 

Finansowych, ani nie gwarantują żadnych wyników z wykorzystania lub polegania na Informacji 

Finansowej. 

32.4. Twoim obowiązkiem jest zweryfikowanie wiarygodności informacji na stronie internetowej 

i jej przydatności do Twoich potrzeb. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 

roszczenia, straty lub szkody wszelkiego rodzaju rzekomo spowodowane przez informacje 

przedstawione na stronie internetowej lub do których odnosi się strona internetowa. 
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33. POLITYKA ZWROTÓW  

33.1 Firma zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty "opłaty zwrotnej", jeśli środki zostaną 

zwrócone do firmy obsługującej karty kredytowe Użytkownika (umyślnie lub nieświadomie) za 

każdy depozyt dokonany na jego koncie. Opłata dodatkowa będzie składała się z "opłaty 

administracyjnej" do 60,00 EUR (sześćdziesiąt euro) na pokrycie wszystkich dalszych wydatków 

związanych z dochodzeniem. W przypadku wstępnego arbitrażu od procesora kart, mogą być 

naliczane dodatkowe opłaty. Opłata ta zostanie wykorzystana na pokrycie wszystkich wydatków 

dochodzeniowych, aby udowodnić, że depozyt został złożony przez Użytkownika po otrzymaniu 

obciążenia zwrotnego od naszego dostawcy. Opłata zostanie wydedukowana z salda konta 

Klienta, jeśli będzie to możliwe. 

33.2 Wszelkie oszustwa, w tym oszustwa związane z kartami kredytowymi, nie zostaną 

zaakceptowane przez firmę i jako takie będą w pełni zbadane i ścigane zgodnie z prawem w 

najszerszym zakresie. Wszelkie straty powstałe w naszym imieniu będą w pełni ścigane w 

postępowaniu cywilnym, aby odzyskać wszelkie poniesione straty obejmujące wszelkie koszty 

biznesowe, prawne, koszty badań, zasoby ludzkie i utratę dochodów. Jeśli otrzymamy z 

dowolnego powodu spór, roszczenie i / lub obciążenie zwrotne od wystawcy karty kredytowej 

lub jakiejkolwiek innej metody płatności, której używasz, potwierdzasz, że mamy prawo do 

podjęcia jednego z następujących działań, w zależności od przypadku: 

a) natychmiastowego zamknięcia wszystkich otwartych Transakcji bez względu na stratę lub 

zysk, oraz na obciążenie Rachunku Inwestycyjnego bez powiadomienia, zgodnie z punktem 

27.2; 

b) i / lub natychmiastowego nałożenia ograniczeń na Rachunek Inwestycyjny bez 

powiadomienia lub z wypowiedzeniem, w tym: 

i) ograniczenie możliwości dokonywania wpłat za pomocą dowolnej metody płatności 

na Rachunek Inwestycyjny, nawet w przypadku ostrzeżenia o niskim marginesie, 

ii) ograniczenie możliwości żądania wypłaty z rachunku handlowego, oraz 

iii) ograniczenie otwierania nowych pozycji na Platformie transakcyjnej; czas 

obowiązywania ograniczeń zostanie ustalony według uznania Spółki; 

c) rozwiązanie umowy z klientem zgodnie z punktem 27. 

d) Każdy przypadek obciążenia zwrotnego, który zostanie wniesiony przeciwko naszej Firmie i 

nie zakończy się powodzeniem, spowoduje, że potrącimy sumę wraz z opłatami za badania i 

przetwarzanie (administracja i opłata, jak wspomniano powyżej), oraz wszelkie inne opłaty, 

które mogą zostać naliczone przez procesora karty. 

e) Ponadto skorzystamy z naszego prawa do zablokowania rachunku transakcyjnego online i 

zamknięcia konta u nas. W związku z tym wszelkie zyski lub przychody mogą zostać zajęte, a 

my zastrzegamy sobie prawo do informowania stron trzecich. Nieustannie rozwijamy narzędzia 

do monitorowania wszelkich nieuczciwych działań, a wszelkie przypadki związane z taką 

działalnością podejmowane będą przez nas, a wszelkie podjęte decyzje będą ostateczne i 

niepodlegające negocjacjom. 

f) Zastrzegamy sobie prawo do odliczenia spornej kwoty z Twojego konta handlowego, do czasu 

zakończenia dochodzenia z naszej strony. W przypadku, kiedy saldo Twojego konta jest 

mniejsze niż sporna kwota, wtedy: 
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i) różnica zostanie dodana jako depozyt zwrotny, a pełna kwota zostanie odliczona 

jako zwrot obciążenia zwrotnego, lub 

 

ii) różnica zostanie potrącona z innego konta (kont), które u nas posiadasz (jeśli 

dotyczy). Odliczona kwota zostanie przez nas zarezerwowana do ostatecznego 

rozstrzygnięcia żądania obciążenia zwrotnego 

33.3 Oszustwa są traktowane bardzo poważnie przez naszą Firmę, wszystkie adresy IP są 

monitorowane i rejestrowane, a wszelkie oszukańcze obciążenia zwrotne będą badane w pełni 

zgodnie z prawem. 

34. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

34.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że żadne oświadczenia nie zostały mu przedstawione 

przez lub w imieniu Spółki, które w jakikolwiek sposób nakłoniły lub skłoniły go do zawarcia 

Umowy. 

34.2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy stanie się lub stało się, 

w dowolnym czasie, niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, 

zgodnie z prawem i / lub regulacjami jakiejkolwiek jurysdykcji, legalnością, ważnością lub 

wykonalnością, lub pozostałe postanowienia Umowy, nie ma to wpływu na legalność, ważność 

lub wykonalność takiego przepisu zgodnie z prawem i / lub regulacjami jakiejkolwiek innej 

jurysdykcji. 

34.3. Wszelkie Transakcje dokonywane w imieniu Klienta podlegają przepisom prawnym 

regulującym zakładanie i działanie, regulacje, ustalenia, dyrektywy, okólniki i zwyczaje, zwane 

dalej obowiązującymi przepisami Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC, 

oraz wszelkich innych organów, które kierują działalnością Firm Inwestycyjnych (zgodnie z 

definicją zawartą w takich ustawach i rozporządzeniach), ponieważ są one od czasu do czasu 

zmieniane lub modyfikowane. Firma jest uprawniona do podjęcia lub zaniechania podjęcia 

wszelkich działań, które uzna za wskazane w związku z przestrzeganiem obowiązujących 

wówczas przepisów i rozporządzeń. Wszelkie środki, które mogą zostać podjęte oraz wszystkie 

obowiązujące przepisy i regulacje będą wiążące dla Klienta. 

34.4. Klient podejmie wszelkie rozsądnie niezbędne środki (w tym, bez uszczerbku dla 

ogólności powyższego, dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów), aby Spółka mogła 

należycie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy. 

35. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

35.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie treści, znaki towarowe, znaki 

usługowe, nazwy handlowe, logo i ikony oraz ogólnie wszystkie prawa własności intelektualnej 

na stronie internetowej BDSwiss (eu.swissmarkets.com)) są własnością Swiss Markets lub jej 

podmiotów stowarzyszonych lub agentów i są chronione prawem autorskim i 

międzynarodowymi traktatami oraz przepisami. 

35.2. Użytkownik zgadza się nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych 

informacji chronionych praw własności intelektualnej z materiałów drukowanych lub 

pobieranych z witryny internetowej. Użytkownik nie uzyska żadnych praw własności 

intelektualnej ani żadnych praw lub licencji do korzystania z takich materiałów lub strony 

internetowej, innych niż określone w niniejszej Umowie. 
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35.3. Użytkownik zgadza się również nie kopiować, nagrywać, edytować, zmieniać ani usuwać 

żadnych materiałów na stronie internetowej Swiss Markets. Obejmuje to, bez ograniczeń, 

usuwanie, edycję lub inne zakłócanie (lub próby usunięcia, edycji lub w inny sposób 

przeszkadzać) dowolnej nazwy, znaków, logo lub marki na stronie internetowej Swiss Markets. 

35.4. Obrazy wyświetlane na stronie są własnością Swiss Markets lub wykorzystywane za 

zgodą. Zgadzasz się nie przesyłać, publikować, powielać ani rozpowszechniać żadnych 

informacji, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub innym 

prawem własności intelektualnej (jak również praw do reklamy i prywatności) bez uprzedniego 

uzyskania zgody spółki posiadającej takie prawa i uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. 

36. LICENCJA I KORZYSTANIE Z STRONY INTERNETOWEJ FIRMY I / LUB PLATFORMY 

TRANSAKCYJNEJ 

36.1. Firma udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenośnej i ograniczonej licencji osobistej 

na dostęp i korzystanie z naszych stron internetowych ("Licencja"). Licencja jest 

uwarunkowana ciągłym stosowaniem się do warunków niniejszej Umowy. Po zaakceptowaniu 

niniejszej Umowy, Klient jest uprawniony do ubiegania się o Kody dostępu w celu uzyskania 

dostępu on-line do systemu (-ów) elektronicznego (-ych) Spółki i / lub platformy handlowej, 

dzięki czemu może składać zamówienia na transakcje na dowolnym instrumencie finansowym 

udostępnionym przez Firmę. Ponadto, Klient będzie mógł handlować na Platformie 

transakcyjnej Spółki z firmą i poprzez nią, za pomocą komputera osobistego, smartfona lub 

dowolnego innego podobnego urządzenia podłączonego do Internetu. W tym zakresie Klient 

rozumie, że Spółka może, według własnego uznania, przerwać dostęp Klienta do systemu 

(systemów) Firmy w celu ochrony interesów Firmy i klientów oraz zapewnienia skuteczności i 

wydajności systemów. 

36.2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że on sam kontroluje dostęp do swoich 

poświadczeń konta i że żadna osoba (osoby) niepełnoletnia (-e) ani żadna inna osoba (inne 

osoby) nie ma dostępu do systemu Firmy i / lub transakcji Klienta, konta i / lub Platformy 

transakcyjnej Spółki, korzystając z poświadczeń konta Klienta. Użytkownik przyjmuje do 

wiadomości, że ostatecznie ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania na Platformie 

transakcyjnej za pośrednictwem Danych rejestracyjnych, w tym za nieuprawnione lub 

nieautoryzowane ujawnienie danych logowania na konto. 

36.3. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie działania lub zaniechania, które występują w 

Witrynie poprzez wykorzystanie jego / jej informacji rejestracyjnych. Jeżeli Klient uważa, że 

ktoś użył jego (jej) danych rejestracyjnych, nazwy użytkownika lub hasła do uzyskania dostępu 

do dowolnej Usługi bez upoważnienia Klienta, powinien niezwłocznie powiadomić o tym naszą 

Obsługę Klienta. Klient dołoży wszelkich starań, aby kod dostępu był tajny i znany tylko jemu 

oraz będzie odpowiedzialny za wszelkie Zlecenia otrzymane przez Firmę za pośrednictwem 

swojego rachunku handlowego pod jego Kodem dostępu. Ponadto wszelkie Zlecenia otrzymane 

przez Spółkę będą traktowane jako otrzymane od Klienta, w przypadkach, w których osoba 

trzecia jest wyznaczona jako upoważniony przedstawiciel do działania w imieniu klienta. 

36.4. Klient zobowiązuje się nie podejmować prób nadużywania Platformy transakcyjnej w celu 

uzyskania nielegalnych zysków lub podjęcia próby osiągnięcia zysku poprzez wykorzystanie 

opóźnień serwera lub stosowania praktyk takich jak manipulowanie cenami, handlowanie 

opóźnieniami, manipulowanie czasem. 
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37. KONTA ISLAMSKIE 

37.1 Rachunek islamski firmy umożliwia handel bez swapów, zgodnie z prawem szariatu, co 

oznacza, że traderzy mogą handlować na islamskim koncie bez naliczania opłat 

zaprzetrzymanie transakcji przez noc. Islamski rachunek jest całkowicie wolny od swapów, 

dopóki konto jest otwarte i jest dostępne tylko dla traderów o muzułmańskiej religii i może być 

wymagane tylko ze względu na przekonania religijne. 

37.2 Po przesłaniu wniosku o islamski rachunek i jego zatwierdzeniu, wszystkie konta MT4 

Klienta mają status islamski (bez swapów). 

37.3 Aby otworzyć konto islamskie, należy dostarczyć dokument potwierdzający pochodzenie 

muzułmańskie. Islamscy posiadacze kont nie mogą otwierać nieislamskich kont. Spółka 

zachowuje prawo do ograniczenia obrotu, jeżeli istnieją dowody manipulacji. 

37.4 Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o otwarcie rachunku islamskiego, bez 

podawania klientowi żadnych wyjaśnień/uzasadnień. 

37.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że brak swapów obowiązuje tylko przez 10 dni 

kalendarzowych. Dlatego konta bez swapów, z pozycją otwartą dłużej niż 10 dni 

kalendarzowych będą odpowiednio zasilane lub obciążane swapami. 

37.6 Spółka zastrzega sobie prawo do wyłączenia i/lub umożliwienia wymiany bez swapów na 

rachunku handlowym Klienta, i/lub odwrócenia wszelkich skumulowanych zysków uzyskanych 

z tego handlu w dowolnym czasie, i/lub retrospektywnego obciążenia anulowanej opłaty za 

swapy. Może się to zdarzyć w sytuacjach, w których istnieje podejrzenie o nadużycie swapu, 

mające na celu generowanie zysku bez ryzyka, gdy Klient nadużywa warunków lub systemów 

transakcyjnych Spółki, lub gdy strategia handlowa Klienta powoduje zagrożenie dla platformy 

obrotu Spółki, lub gdy Spółka uważa to za konieczne, w celu zachowania płynności działania 

swojej platformy transakcyjnej. 

38. OBLIGACJE CFDs 

38.1. Pozycje zakupu obligacji CFD otrzymują stopę procentową zgodną z wartością 

zainwestowanej kwoty. 

38.2. Sposób i częstotliwość naliczania jakiejokolwiek stopy procentowej dokonuje się w taki 

sam sposób, jak gdyby inwestor zawierał pozycję bezpośrednio na rynku bazowym. 

38.3 Maksymalna dźwignia dla kontraktów CFD na obligacje wynosi 1 do 3. Jeżeli inwestor 

zdecyduje się na dźwignię, Spółka zastosuje roczną opłatę finansową w Libor + 3%. 

38.4. Wszystkie naliczone odsetki w momencie zakupu Obligacji CFD muszą zostać zapłacone 

w momencie otwarcia pozycji, a wszelkie naliczone odsetki będą wypłacane po zamknięciu 

pozycji. 

38.5. W przypadku utrzymywania Obligacji CFD do terminu zapadalności, pozycja CFD na 

Obligacjach zamknie się po wartości nominalnej obligacji bazowych. 

39. HANDEL NA WŁASNY RACHUNEK 

Firma powinna realizować zamówienia zgodnie z informacjami zawartymi na liście zasobów CFD 

na naszej stronie internetowej. Kiedy wykonujemy Twoje zamówienia, będziemy postępować 

uczciwie, fair i profesjonalnie we wszystkich aspektach kontaktu z Tobą. 
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39.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, Firma podejmuje wszelkie kroki, aby 

uzyskać najlepszy możliwy wynik przy realizacji zamówienia. W Polityce Najlepszej Realizacji 

Firmy opisujemy proces, który Firma realizuje w celu osiągnięcia najlepszej realizacji dla Ciebie, 

nasze zdolności transakcyjne i potencjalne konflikty. W odniesieniu do Klientów detalicznych, 

najlepszy możliwy wynik jest określany w kategoriach całkowitej zapłaty, reprezentującej cenę 

CFD bazowego instrumentu finansowego oraz koszty związane z realizacją, które obejmują 

wszystkie wydatki poniesione przez Ciebie, które są bezpośrednio związane z realizacją 

zamówienia, w tym opłaty za miejsce realizacji, opłaty za clearing, rozliczeniowe oraz wszelkie 

inne opłaty uiszczane na rzecz osób trzecich zaangażowanych w realizację zamówienia. 

 

39.2 W odniesieniu do realizacji Twoich zamówień, uwzględniamy między innymi czynniki 

kosztów, prędkości, prawdopodobieństwa wykonania i rozliczenia, wielkości, charakteru i 

wszelkie inne czynniki związane z realizacją zamówienia. 

 

39.3 Jesteśmy zleceniodawcami kontraktów CFD, którymi handlujesz, za które oferujemy ceny 

i transakcje na własny rachunek jako jedyne miejsce realizacji kontraktów CFD. Jako główny 

cel, staramy się konsekwentnie osiągać najlepsze możliwe wyniki, aby rezultat był co najmniej 

taki sam, jak w innych miejscach. Używamy niezależnych źródeł cen i dostawców płynności w 

celu uzyskania i porównania naszych cen. 

 

39.4 Jesteśmy Twoim kontrahentem w każdej transakcji i dlatego zwracamy uwagę na fakt, że 

po otwarciu pozycji u nas będziesz musiał zawrzeć z nami transakcję w celu zamknięcia pozycji. 

W związku z tym nie możesz zamknąć pozycji w innej firmie, która może zapewnić inną cenę, 

ani przenieść swojej pozycji do takiej firmy. W przypadku handlu kontraktami CFD z ustalonym 

terminem wygaśnięcia, Klient będzie podlegać naszym ustaleniom cenowym po wygaśnięciu 

kontraktu na instrumenty pochodne, w tym ustaleniom dotyczącym rolowania w nowe 

kontrakty. 

 40. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, JURYSDYKCJA 

40.1. Niniejsza Umowa i wszystkie relacje transakcyjne między Klientem a Spółką podlegają 

prawu cypryjskiemu, a sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą 

powstać między nimi, jest Sąd Rejonowy powiatu, w którym mieści się siedziba Spółki. Żadne 

postanowienie niniejszej klauzuli nie ogranicza naszego prawa do wszczęcia postępowania 

przeciwko Klientowi, w związku z jakimkolwiek sporem lub roszczeniem w jakiejkolwiek 

jurysdykcji, którą uważamy za stosowną, ani też prowadzenie postępowania w jednej lub kilku 

jurysdykcjach nie wyklucza możliwości prowadzenia postępowania w jakiejkolwiek innej 

jurysdykcji, niezależnie od tego, czy jednocześnie lub nie, jeśli i w zakresie dopuszczalnym 

przez obowiązujące prawo. 

 

 


