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ZAWIADOMIENIE O RYZYKACH
Celem tego zawiadomienia jest otwarcie przez Firmę FIN-CASE LTD („Firma”), która udziela
Klientowi serwis "Gabinet osobisty" i platformę handlową, informacji o ryzykach, ziązanych z
działalnością handlową na rynkach finansowych.
Powyższe zawiadomienie nie otwiera i nie wyjaśnia wszystkich ryzyk, związanych z tym rodzajem
handlu, i przeznaczone jest wyłącznie dla tego, aby ogólnie wyjaśnić naturę tych ryzyk i
przedstawić Klientowi potrzebną informację przed podjęciem przez ostatniego decyzji
inwestowania.
1. RYZYKA HANDLU
1.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta wskutek błędnego wyboru strategii
handlowej czy niedotrzymania przez Klienta zasad zarządzania kapitałem.
1.2. Klientowi należy uznać, że podczas anomalnych warunków rynkowych czas wykonania
zleceń handlowych może być zwiększony. Wskutek tego w momencie wykonania zlecenia cena
rynkowa może ulec zmianie nie na rzecz Klienta.
1.3. Przetarg na wszystkich kontach przeprowadza się za pośrednictwem dźwigni kredytowej. W
warunkach handlu marżowego nawet nieistotne zmiany rynkowe mogą istotnie wpłynąć na konto
handlowe Klienta. Klient musi rozumieć, że jeśli rynek porusza się przeciwko niemu, to straty są
nieuniknione. Więc, straty finansowe mogą przekroczyć wysokośc inwestowanej przez Klienta
sumy. Klient powinien być gotowy pobrać na siebie odpowiedzialność za ryzyko straty wszystkich
inwestowanych środków.
1.4. Niektóre narzędzia nie mogą nagle roić się płynnymi na przykład z powodu niskiego popytu,
i Klient może być nie w stanie sprzedać czy natychmiast otrzymać informację o ich cenie i
ewentualnych ryzykach, które są z nimi związane.
1.5. Klient uznaje, że przy przeprowadzeniu handlu w walucie obcej, Klient może spotykaź się z
negatywnym wplywem kursu wymiany na cenę narzędzi handlowych i wykonanie poleceń za
nimi.
1.6. Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi prowizjami i wydatkami, które musi ponieść.
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2. RYZYKA TECHNIZNE

2.1. Klient bierze na siebie ryzyko, związane z niesprawnościami oprogramowania, wyposażenia
telekomunikacyjnego i innymi problemami technicznymi.
2.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty, poniesione przez Klienta wskutek braku
znajomości instrukcji, przytoczonych w regulaminie użytkowania terminalu Klienta.

2.3. Klient bierze na siebie ryzyko przeprowadzenia niezaplanowanych transakcji handlowych w
przypadku ponownego wysłania zlecenia do momentu otrzymania wyniku przetwarzania
poprzedniego zlecenia.
2.4. Klient jest zobowiazany do przechowywania haseł i przekonać się, że osoby trzecie nie
oprzmają dostępu do systemu handlowego. Klient będzie zobowiązany przed Firmą do
przeprowadzenia handlu za pośrednictwem hasła Klienta nawet jeśli ono było wykorzystane przez
osobę trzecią.
2.5. Klient rozumie, że przekazywana w niezaszyfrowanej postaci informacja (za pośrednictwem
e-mail, komunikatora internetowego) nie jest chroniona przed nieupoważnionym dostępem.
2.7. W przypadku nieciągłego połączenia między terminałęm Klienta i serwerem niektóre wyceny
ze strumienia wycen mogą nie dotrzeć do terminala klienta. Jedynym wiarygodnym źródłem
wycen jest serwer główny obsługujący prawdziwych klientów.
3. OKOLICZNOŚCI SIŁY WYŻSZEJ
3.1. Firma nie ponosi opowiedzialności za straty Klienta wskutek okoliczności siły wyższej:
operacje wojskowe, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, zaprzestanie przetargów na rynkach
finansowych, interwencje walutowe, decyzje rządów, niestabilność na rynkach finansowych w
gałtownym obniżeniem płynności i innymi istotnymi zmianami warunków pracy kontrahentów.
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4. WPROWADZENIE ZMIAN W POWYŻSZE ZAWIADOMIENIE O RYZYKACH
4.1. Firma pozostawia za soba prawo na własne życzenie przeglądnąć czy poprawić w niniejsze
Zawiadomienie o ryzykach. Dlatego prosi jego regularnie przeczytywać. Jeśli Klient nadal
korzysta z usług strony internetowej czy zwiedza ją, on automatycznie zgadza się ze zmianami
tego Zawiadomienia.

