
 

 UMOWA Z KLIENTEM 
 

CFD (ang. contract for difference) jest kontraktem na różnice kursowe. Inwestycja w kontrakty CFD lub inne 
finansowe instrumenty pochodne wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego 
kapitału. Dźwignia finansowa umożliwia klientowi zajęcie pozycji, której wartość przekracza wysokość 
zainwestowanego kapitału. Ceny kontraktów CFD lub innych finansowych instrumentów pochodnych mogą 
zmieniać się bardzo szybko w sposób niekorzystny dla klienta. Ewentualne straty mogą przewyższać wartość 
inwestycji, a nawet wiązać się z koniecznością wnoszenia dodatkowych wpłat. Takie instrumenty finansowe mogą 
nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Dlatego też klient powinien upewnić się, że w pełni rozumie 
ponoszone ryzyko, a w razie konieczności powinien zasięgnąć niezależnej porady. Zasady opodatkowania 
instrumentów CMC Markets uzależnione są od indywidualnej sytuacji każdego klienta i mogą ulec zmianie w 
przyszłości.  
 
Zawierając niniejszą umowę („Umowa z Klientem”), klient potwierdza, że nie jest rezydentem Stanów 
Zjednoczonych. 
 
Niniejsza Umowa z Klientem zostaje zawarta pomiędzy: 

 

spółką CMC Markets UK Plc z siedzibą pod adresem 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Wielka Brytania, 

działająca za pośrednictwem spółki CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą  

przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575015, 

reprezentowanej przez pana Łukasza Wardyna, pełniącego obowiązki Dyrektora Oddziału (dalej łącznie „CMC 

Markets”); oraz Klientem: 

 

imię i nazwisko Klienta:.............................................................................................................................................   

adres: ......................................................................................................................................................................... 

numer i seria dowodu osobistego/paszportu: …........................................................................................................ 

 

Usługi 

 

CMC Markets zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi polegające wyłącznie na realizacji zleceń 
(„Usługi”). Postanowienia niniejszej Umowy z Klientem określają zasady współpracy i relację pomiędzy CMC 
Markets a Klientem. Dla uniknięcia wątpliwości należy zaznaczyć, że CMC Markets nie rozpocznie świadczenia 
Usług na rzecz Klienta do momentu skutecznego zakończenia procesu aplikacji przez Klienta.  
 
Umowa 
 

Usługi wykonywane będą zgodnie z:  
 

 Umową z Klientem;  

 Warunkami Prowadzenia Działalności (wraz z Załącznikami), z uwzględnieniem ich późniejszych zmian; 

 Atrybutami, Stawkami Zmiennymi, Stawkami za Utrzymanie Pozycji oraz Cenami każdego Instrumentu 
dostępnymi poprzez Bibliotekę Instrumentów; 

 wnioskami o otwarcie Rachunku złożonymi przez Klienta; oraz 

 szczegółowymi warunkami korzystania ze Strony Internetowej, które zostały opublikowane na Stronie 
Internetowej,  

 
łącznie stanowiącymi „Umowę”. 

 
Oświadczenia 

 

Klient oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższe oświadczenia:  

 

 Rozumiem, że kontrakty na różnice kursowe (CFD) wykorzystują dźwignię finansową i pociągają za sobą 
ryzyko poniesienia strat przewyższających wartość depozytu. 

 Oświadczam, że wszelkie dane przekazane przeze mnie CMC Markets są prawdziwe, rzetelne 
i pod żadnym istotnym względem nie wprowadzają w błąd. Zobowiązuję się ponadto niezwłocznie 
poinformować CMC Markets, jeżeli którekolwiek z tych danych ulegną zmianie lub przestaną być prawdziwe i 
poprawne. 

 Rozumiem i akceptuję to, że CMC Markets będzie świadczyć usługi na moją rzecz zgodnie  
z Warunkami Prowadzenia Działalności. 

https://assets.cmcmarkets.com/pdfs/WarunkiProwadzeniaDziaalnosci-stycznia2018.pdf
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 Rozumiem i akceptuję to, że składane przeze mnie Zlecenia będą realizowane zgodnie  
z Podsumowaniem Polityki Realizacji Zleceń obowiązującym w CMC Markets. 

 Rozumiem i akceptuję to, że we własnym interesie i dla własnej ochrony powinienem zapoznać się z 
Warunkami Prowadzenia Działalności dla podmiotów niebędących rezydentami USA oraz z Ostrzeżeniem o 
Ryzyku. 

 Zapoznałem się z opłatami i prowizjami CMC Markets na Stronie Internetowej i zrozumiałem informacje na 
temat opłat i prowizji w odniesieniu do mojego Rachunku (z wyjątkiem informacji dotyczących cen 
Instrumentów, które dostępne są poprzez Bibliotekę Instrumentów). 

 Rozumiem, że interesy lub relacje CMC Markets mogą stać w konflikcie z moimi interesami lub 
zobowiązaniami CMC Markets wobec mnie, oraz potwierdzam, że zapoznałem się  
z Podsumowaniem Polityki Zapobiegania Konfliktom Interesów, które określa sposób, w jaki CMC Markets 
identyfikuje wszelkie takie konflikty interesów i zarządza nimi, oraz rozumiem zawarte w nim informacje. 
Potwierdzam, że nadal pragnę otworzyć Rachunek, pomimo takich potencjalnych konfliktów interesów. 

 Zapoznałem się z Procedurą Reklamacji CMC Markets i rozumiem zawarte w niej informacje. 

 Rozumiem i akceptuję to, że wszelkie informacje dotyczące mojego Rachunku, w tym wszelkie dane 
dotyczące moich transakcji oraz komunikaty przekazywane przez CMC Markets, będę otrzymywać za 
pośrednictwem Platformy oraz/lub poczty elektronicznej, nie zaś w formie papierowej. 

 Rozumiem i akceptuję to, że wszelka komunikacja CMC Markets ze mną odbywać się będzie  
w języku polskim, lecz niektóre komunikaty oraz funkcje Platformy (takie jak komentarz rynkowy) mogą być 
dostępne wyłącznie w angielskiej wersji językowej. 

 

Warunki Prowadzenia Działalności oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszej Umowie z Klientem, 
są dostępne do wglądu i pobrania pod adresem https://www.cmcmarkets.com/pl-pl/informacje-prawne. Terminy 
pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej Umowie z Klientem mają znaczenie nadane im w Warunkach 
Prowadzenia Działalności. 
 

 

https://assets.cmcmarkets.com/pdfs/OstrzezenieoRyzyku-stycznia2018.pdf
https://assets.cmcmarkets.com/pdfs/OstrzezenieoRyzyku-stycznia2018.pdf
https://assets.cmcmarkets.com/pdfs/polityka-zapobiegania-konfliktom-interesow.pdf
https://assets.cmcmarkets.com/pdfs/procedura-reklamacji.pdf
https://www.cmcmarkets.com/pl-pl/informacje-prawne

