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CMC Markets UK plc – Ostrzeżenie o Ryzyku
(marzec 2016 r.)
Przed zaakceptowaniem niniejszego Ostrzeżenia o Ryzyku Klient powinien się z nim zapoznać i upewnić się, że
rozumie jego treść.
CMC Markets UK Plc prowadząca działalność za pośrednictwem CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w
Polsce (zwana dalej „CMC Markets” lub „Spółką”) zobowiązuje się do postępowania wobec Klienta w sposób
uczciwy. Informacje przekazane przez CMC Markets w niniejszym dokumencie mają na celu ułatwienie
Klientowi zrozumienia charakteru lewarowanych transakcji CFD, Digital 100, kontraktów ekspresowych i usług
świadczonych przez CMC Markets oraz wiążącego się z nimi ryzyka. Dokument ten nie zawiera jednak
wyjaśnienia wszystkich czynników ryzyka i wszystkich innych istotnych aspektów związanych z inwestycjami w
lewarowane transakcje CFD, Digital 100 i/lub kontrakty ekspresowe oferowane przez CMC Markets. Zaleca się
szczegółowe zapoznanie się z wszystkimi stosownymi informacjami przekazanymi przez CMC Markets, w tym z
niniejszym Ostrzeżeniem o Ryzyku, Warunkami Prowadzenia Działalności i Podsumowaniem Polityki Realizacji
Zleceń, jak również z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej oraz platformie transakcyjnej
Spółki.
Oferowane przez CMC Markets instrumenty mogą nieść ze sobą wysokie ryzyko strat w wypadku gwałtownych
wahań kursów. W wypadku inwestycji w lewarowane transakcje CFD ewentualne straty mogą przewyższać
początkową wartość inwestycji i wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowych wpłat. Należy pamiętać, że
im wyższy poziom dźwigni finansowej (o ile ma to zastosowanie), tym większe ryzyko. Dla porównania,
ewentualne straty z inwestycji w Digital 100 i kontrakty ekspresowe ograniczone są do wartości Digital 100lub
stawki podanej dla kontraktu ekspresowego (w zależności od przypadku).
Klient nie powinien decydować się na inwestycje w lewarowane transakcje CFD, Digital 100 lub kontrakty
ekspresowe za pośrednictwem CMC Markets, jeżeli nie rozumie w pełni ryzyka związanego z takimi
inwestycjami. W razie wątpliwości należy zasięgnąć niezależnej opinii profesjonalnych doradców.
1.
2.

Ryzyko wynikające z faktu, że lewarowane transakcje CFD, Digital 100 oraz kontrakty ekspresowe
mogą nie być odpowiednimi instrumentami inwestycyjnymi dla Klienta

1.1

W ramach procesu przetwarzania wniosku Klienta o otwarcie rachunku w CMC Markets, bazując na
informacjach dostarczonych przez Klienta, samodzielnie oceni, czy Klient dysponuje odpowiednią wiedzą i
doświadczeniem, aby rozumieć, jakie ryzyko wiąże się z inwestycjami w lewarowane transakcje CFD,
Digital 100 i/lub kontrakty ekspresowe. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny Spółka uzna, że
lewarowane transakcje CFD, Digital 100 i/lub kontrakty ekspresowe nie są odpowiednimi instrumentami
inwestycyjnymi dla Klienta, poinformuje Klienta o tym fakcie. Ocena Spółki nie zwalnia jednak Klienta z
obowiązku dokonania własnej analizy zasadności inwestycji w instrumenty oferowane przez CMC Markets.

1.2

W wypadku otrzymania od CMC Markets ostrzeżenia, że przy posiadanej wiedzy i doświadczeniu inwestycja
w lewarowane transakcje CFD, Digital 100 i/lub kontrakty ekspresowe może nie być odpowiednia dla
Klienta, Klient powinien wstrzymać się od inwestowania w te instrumenty. Jeśli mimo to Klient chce
inwestować w lewarowane transakcje CFD, Digital 100 i/lub kontrakty ekspresowe, inwestowanie na
prawdziwym rachunku transakcyjnym powinien rozpocząć dopiero po odpowiednim zapoznaniu się z
inwestowaniem w lewarowane transakcje CFD, Digital 100 i/lub kontrakty ekspresowe za pomocą rachunku
demo i po poznaniu czynników ryzyka, którym obciążone są te instrumenty. Jeżeli CMC Markets
poinformuje Klienta o braku wystarczających informacji do przeprowadzenia oceny, o której mowa powyżej,
Klient powinien dokładnie rozważyć, czy nadal życzy sobie, aby kontynuować proces przetwarzania
wniosku, i czy chce inwestować za pośrednictwem CMC Markets.
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3.

Brak porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych, finansowych oraz porad w zakresie zgodności z
przepisami ze strony CMC Markets

2.1

CMC Markets nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych, finansowych oraz porad w
zakresie zgodności z przepisami w odniesieniu do inwestycji bądź potencjalnych lewarowanych transakcji
CFD. Wszelkie informacje przekazywane Klientowi przez CMC Markets mają charakter czysto rzeczowy i
nie uwzględniają indywidualnych uwarunkowań Klienta (np. informacji na temat procesów związanych z
obrotem czy ograniczania potencjalnego ryzyka). Zatem przed rozpoczęciem współpracy z CMC Markets w
zakresie obrotu Klient powinien rozważyć zasięgnięcie niezależnej profesjonalnej porady u doradcy
posiadającego odpowiednie kwalifikacje w zakresie kwestii inwestycyjnych, finansowych, podatkowych,
prawnych, zgodności z przepisami oraz innych porad o podobnym charakterze.

4.

Ryzyko wynikające z faktu, że oferowane przez CMC Markets lewarowane transakcje CFD, Digital
100 i kontrakty ekspresowe są instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu na rynku
pozagiełdowym

3.1

W momencie zawierania lewarowanych transakcji CFD, Digital 100 i/lub kontraktów ekspresowych za
pośrednictwem CMC Markets na platformie transakcyjnej Klient będzie zawierał transakcję pozagiełdową na
instrumentach pochodnych, które nie są instrumentami zbywalnymi. Oznacza to, że Klient zawiera
lewarowane transakcje CFD, Digital 100 i/lub kontrakty ekspresowe bezpośrednio z CMC Markets oraz że te
lewarowane transakcje CFD lub Digital 100 (lub pozycje) mogą zostać zamknięte tylko z CMC Markets
(kontrakty ekspresowe Klienta będą automatycznie zamykane i rozliczane przez platformę CMC Markets w
momencie wygaśnięcia; nie mogą być zamykane przez Klienta). Wiąże się to z większym ryzykiem niż w
wypadku inwestycji w instrumenty finansowe takie, jak np. akcje, które są zbywalne, czy obrót
instrumentami pochodnymi na rynku giełdowym, ponieważ możliwość otwierania lewarowanych transakcji
CFD, Digital 100 i/lub kontraktów ekspresowych i/lub zamykania lewarowanych transakcji CFD i/lub
Digital 100 przez Klienta jest uzależniona od tego, czy złożone zlecenie może być przyjęte i zrealizowane
przez platformę CMC Markets. A zatem Klient może otwierać i zamykać lewarowane transakcje CFD i
Digital 100 oferowane przez CMC Markets jedynie z CMC Markets i z żadnym innym podmiotem;
analogicznie rzecz się ma z kontraktami ekspresowymi – Klient może je otwierać wyłącznie za
pośrednictwem CMC Markets. W pewnych okolicznościach otwieranie lub zamykanie lewarowanych
transakcji CFD z CMC Markets może nie być możliwe (zob. pkt 10, 12, 14 i 20).

3.2

Ponadto wszystkie lewarowane transakcje CFD, Digital 100 i/lub kontrakty ekspresowe zawierane przez
Klienta z CMC Markets rozliczane są w gotówce (rozliczenie nierzeczywiste), a Klient nie ma prawa do
instrumentów bazowych (w tym prawa własności czy prawa głosu z instrumentów bazowych).

3.3

Źródłem zysku dla Klienta inwestującego w CMC Markets mogą być jedynie zmiany cen CMC Markets − w
wypadku lewarowanych transakcji CFD i Digital 100 − oraz trafne przewidywania odnośnie do zmiany cen
CMC Markets − w wypadku kontraktów ekspresowych, co zasadniczo odróżnia te instrumenty od innych
aktywów takich, jak akcje czy waluty, w wypadku których zysk osiągany jest na faktycznych zmianach
kursów rynkowych, a Klient może mieć prawo do otrzymania wypłaty dywidendy lub odsetek.

5.

Pełnienie przez CMC Markets funkcji animatora rynku

5.1

Ceny generowane przez platformę CMC Markets uwzględniają aktualne dane giełdowe i rynkowe z różnych
źródeł, dlatego mogą się różnić od cen instrumentów bazowych obowiązujących w danym czasie na giełdzie,
ich cen rynkowych lub cen podawanych przez inny podmiot oferujący produkty finansowe. Zyski i straty z
transakcji przeprowadzanych przez Klienta z CMC Markets będą ustalane wyłącznie na podstawie cen CMC
Markets, a nie cen obowiązujących na danym rynku lub podawanych przez inne podmioty.

6.

Możliwość poniesienia strat z lewarowanych transakcji CFD przekraczających kwotę depozytu

5.1

Lewarowane transakcje CFD zawierane z CMC Markets obciążone są ryzykiem poniesienia przez Klienta
strat w kwocie przekraczającej kwotę depozytu złożonego w CMC Markets, a Klient może być zobowiązany
do dokonania dalszych wpłat, co odróżnia lewarowane transakcje CFD od inwestycji w inne rodzaje
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instrumentów finansowych, np. akcje, w wypadku których inwestor generalnie ryzykuje jedynie stratę kwoty,
za którą dane aktywa kupił.
5.2

5.3

Straty na lewarowanych transakcjach CFD Klienta (nie dotyczy kontraktów ekspresowych i Digital 100):
5.2.1

Kwota straty z pojedynczej lewarowanej transakcji CFD stanowić będzie kwotę należną CMC
Markets od Klienta w momencie zamknięcia tej transakcji i będzie odzwierciedlać pełną wartość
pozycji Klienta. Nawet w krótkim czasie kwota straty może znacznie przekroczyć kwotę
ewentualnego depozytu z tytułu transakcji posiadanego przez Klienta w CMC Market w
momencie zawierania tej transakcji. Ryzyko poniesienia strat większych niż kwota początkowej
wpłaty jest jedną z cech instrumentów lewarowanych (zwanych także instrumentami z użyciem
depozytu zabezpieczającego lub dźwigni finansowej). Korzystanie z dźwigni finansowej oznacza,
że uczestnictwo Klienta w wahaniach cen na rynku (czyli zarówno osiągane zyski, jak i ponoszone
straty) może być wielokrotnie wyższe niż wynikałoby to z wysokości wpłaconej kwoty. Ważne
jest zatem, aby oprócz poziomu zastosowanej dźwigni finansowej Klient brał pod uwagę również
wielkość pozycji. Przykładowo, jeżeli dźwignia finansowa dla pozycji Klienta w ramach danej
lewarowanej transakcji CFD wynosi 10, wówczas wpływ wahań rynkowych będzie 10 razy
większy od kwoty depozytu zabezpieczającego (odzwierciedlającego pełną wartość pozycji
Klienta), niż gdyby to miało miejsce w wypadku transakcji bez dźwigni lub inwestycji
bezpośrednio w instrumenty bazowe. Zatem, im wyższy poziom dźwigni finansowej, tym większe
ryzyko.

5.2.2

Wpływ zmian cen na lewarowane transakcje CFD oraz na rachunek Klienta będzie więc zależeć
od wielkości pozycji Klienta na lewarowanych transakcjach CFD dotyczących określonego
instrumentu, jak również od współczynnika depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji, a nie od
kwoty depozytu Klienta w CMC Markets w momencie zawarcia transakcji. W związku z tym
nawet niewielkie zmiany ceny mogą mieć duży wpływ na lewarowane transakcje CFD oraz
rachunek Klienta w wypadku zawierania dużych lewarowanych transakcji CFD z niewielkim
depozytem zabezpieczającym. Ponadto zawierając lewarowane transakcje CFD w oczekiwaniu na
spadek cen (tzw. krótka sprzedaż), Klient może stracić więcej niż wynosi wartość danej transakcji,
ponieważ wzrost ceny może przewyższać cenę, po której dana lewarowana transakcja CFD została
zawarta. Transakcje krótkie mogą być zatem obciążone większym ryzykiem niż długie
lewarowane transakcje CFD.

5.2.3

Warto zauważyć, że niezrealizowany zysk lub strata wyświetlana na platformie CMC Markets
może nie odzwierciedlać dokładnie zrealizowanego zysku, jaki Klient by osiągnął, lub
zrealizowanej straty, jaką by poniósł, w wypadku natychmiastowego zamknięcia jednej lub
wszystkich transakcji Klienta, szczególnie w wypadku gdy dana lewarowana transakcja CFD
może zostać zamknięta po cenie innej niż cena poziomu 1. Niezrealizowany zysk lub strata
wyświetlone na platformie CMC Markets są zawsze oparte na aktualnej cenie poziomu 1.

Koszty z tytułu inwestycji:
5.3.1

Z obrotem za pośrednictwem CMC Markets związane są pewne koszty. Niektóre z nich, takie jak
spread (czyli różnica pomiędzy aktualną w danym czasie ceną kup a ceną sprzedaj dla danego
instrumentu) dotyczą wszystkich lewarowanych transakcji CFD, podczas gdy inne zależą od
rodzaju lewarowanej transakcji CFD i/lub zastosowanych mechanizmów ograniczania ryzyka w
odniesieniu do tych transakcji.

5.3.2

W zależności od rodzaju lewarowanych transakcji CFD zawartych przez Klienta oraz okresu ich
utrzymywania, CMC Markets może zażądać od Klienta zapłaty prowizji i/lub kosztów utrzymania
pozycji. Prowizja będzie naliczania w momencie zawarcia określonych lewarowanych transakcji
CFD, a jej wysokość określana będzie na podstawie wielkości tych transakcji. W pewnych
wypadkach, szczególnie w sytuacji utrzymywania przez Klienta otwartych lewarowanych
transakcji CFD przez dłuższy czas, Klient będzie zobowiązany zapłacić koszty utrzymania tych
pozycji. Łączna kwota tych kosztów może przekraczać poziom osiągniętych przez Klienta zysków
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lub zwiększać jego straty. Dodatkowe informacje na temat sposobu obliczania wysokości prowizji
i kosztów utrzymania pozycji znajdują się w Warunkach Prowadzenia Działalności.
7.

W ramach każdej inwestycji w Digital 100 Klient może ponieść stratę równą wartości tych
instrumentów

7.1

Wartość Digital 100, czyli jego wielkość pomnożona przez założoną cenę, zostanie potrącona z salda
gotówki na rachunku Klienta w momencie otwierania pozycji na danym Digital 100, a w wypadku zmiany
ceny odbiegającej od zmiany wskazanej przez Klienta, Klient traci całą tę kwotę.

8.

Możliwość straty stawki w ramach kontraktu ekspresowego

8.1

Wartość, na jaką Klient chce zawrzeć kontrakt ekspresowy, czyli stawka, zostanie potrącona z salda gotówki
na rachunku Klienta w momencie otwierania kontraktu, a w wypadku zmiany ceny odbiegającej od zmiany
wskazanej przez Klienta, Klient traci całą tę kwotę.

9.

Ryzyko związane z automatycznym zamykaniem lewarowanych transakcji CFD i pozycji Klienta

9.1

Wartość rachunku po rewaluacji musi być w każdym wypadku wyższa od poziomu wymuszonego
zamknięcia określonego przez platformę; w przeciwnym wypadku może nastąpić zamknięcie całości lub
części lewarowanych transakcji CFD i/lub pozycji Klienta na platformie. Jednakże Spółka nie może
zagwarantować takiego zamknięcia, a Klient nie powinien zakładać, że tak się stanie. Klient jest
odpowiedzialny za monitorowanie swoich pozycji i ma możliwość monitorowania wartości rachunku po
rewaluacji za pośrednictwem platformy. Uważne monitorowanie pozycji jest niezwykle istotne, bowiem w
celu uniknięcia wymuszonego zamknięcia przez platformę konieczna może być natychmiastowa wpłata
dodatkowych kwot przez Klienta. Jeżeli wartość rachunku po rewaluacji spadnie do wartości procentowej lub
wartości bezwzględnej określonej na platformie, zostanie podjęta próba zawiadomienia o tym Klienta, jednak
Klient nie powinien zakładać, że otrzyma takie zawiadomienie od platformy. Aby zapobiec zamknięciu
całości lub części swoich lewarowanych transakcji CFD i/lub pozycji, Klient powinien wpłacić na swój
rachunek odpowiednią kwotę w celu pokrycia wszelkich potencjalnych strat lub kosztów wynikających z
lewarowanych transakcji CFD Klienta. Należy również zauważyć, że nawet wartość wcześniej wpłacona na
rachunek, która wydawała się w pełni wystarczająca w momencie wpłaty, może bardzo szybko stać się
niewystarczająca ze względu na gwałtownie zmieniające się warunki rynkowe.

9.2

Automatyczne zamknięcie lewarowanych transakcji CFD Klienta ma na celu zapobiegnięcie dalszym stratom
po stronie Klienta i może oznaczać zamknięcie wszystkich lewarowanych transakcji CFD i/lub pozycji na
rachunku Klienta, a nie tylko lewarowanych transakcji CFD generujących straty. Oznacza to, że straty
poniesione przez Klienta (jak i jego zyski) zostaną zrealizowane, nawet jeżeli niekorzystne zmiany cen mają
jedynie charakter przejściowy. Powyższa procedura zamykania nie ma zastosowania do Digital 100 i
kontraktów ekspresowych.

9.3

Kontrakt ekspresowy nie może zostać zamknięty przez Klienta po jego zawarciu. Wszystkie kontrakty
ekspresowe są zamykane i rozliczane automatycznie przez platformę w momencie wygaśnięcia danego
kontraktu ekspresowego.

9.4

Ponadto jeżeli Klient nie zamknie Digital 100 przed rozpoczęciem okresu przed zamknięciem, który
przypada na koniec okresu obowiązywania danego instrumentu, Digital 100 będą zamykane automatycznie
przez platformę z końcem tego okresu.

10.

Możliwość wpływu warunków rynkowych na lewarowane transakcje CFD, Digital 100 i/lub kontrakty
ekspresowe Klienta

10.1

Zdolność Platformy do generowania cen i realizacji zleceń jest uzależniona od dostępności cen i płynności na
giełdach, rynkach i w innych systemach realizacji zleceń, z których Spółka czerpie dane rynkowe i inne
informacje. Ponadto ze względu na fakt, że Spółka zachowuje własną stabilność finansową, realizując
transakcje zabezpieczające z innymi kontrahentami, Spółka może nie być w stanie zrealizować zleceń
Klienta dotyczących lewarowanych transakcji CFD, w sytuacji gdy nie ma możliwości zawarcia
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równoległych transakcji w celu zabezpieczenia własnego ryzyka (na przykład w wyniku działań emitenta
akcji, których dotyczą lewarowane transakcje CFD Klienta, mogących w niektórych okolicznościach
prowadzić do ograniczenia płynności rynkowej tych akcji). Zatem warunki rynkowe mogą mieć wpływ na
zdolność Klienta do składania zleceń dotyczących lewarowanych transakcji CFD oraz zamykania takich
transakcji. Z kolei zawarcie przez Spółkę równoległej transakcji w celu zabezpieczenia własnego ryzyka
może mieć wpływ na warunki na rynku bazowym, a co za tym idzie także na ceny kwotowane na platformie i
na rachunek Klienta.
10.2

Warunki rynkowe mogą mieć zatem również wpływ na zdolność Klienta do składania zleceń dotyczących
Digital 100 lub kontraktów ekspresowych oraz zamykania Digital 100 w CMC Markets. Warunki rynkowe
mogą mieć także wpływ na zdolność CMC Markets do rozliczenia Digital 100lub kontraktu ekspresowego z
chwilą jego wygaśnięcia. W razie wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego platformie ustalenie ceny
Digital 100lub ceny dotyczącej kontraktu ekspresowego, Digital 100 lub kontrakt ekspresowy Klienta może
zostać anulowany lub uznany za nieważny.

10.3

Na rynkach finansowych mogą występować gwałtowne wahania, którym mogą ulegać także ceny
instrumentów oferowanych przez Spółkę. Wszelkie zmiany cen wpływają bezpośrednio i w czasie
rzeczywistym na lewarowane transakcje CFD, Digital 100, kontrakty ekspresowe i rachunek Klienta.

10.4

Jedną z regularnie występujących postaci wahań cen jest tzw. „luka cenowa”. Zjawisko luki cenowej polega
na nagłej zmianie ceny z jednego poziomu na drugi, na przykład w wyniku niespodziewanych zdarzeń
gospodarczych lub publikacji komunikatów rynkowych, w szczególności gdy mają one miejsce poza
godzinami transakcyjnymi. Może dojść do sytuacji, gdzie pomiędzy tymi poziomami cen Klient nie zawsze
będzie miał możliwość złożenia zlecenia dotyczącego lewarowanej transakcji CFD albo może nie być
możliwa realizacja zlecenia oczekującego dotyczącego lewarowanej transakcji CFD na platformie. W
związku ze zjawiskiem luki cenowej Klient może odnotować istotne straty (lub zyski) na lewarowanych
transakcjach CFD, na które luka cenowa będzie mieć wpływ. Ponadto na niektórych rynkach może
obowiązywać ograniczenie godzin transakcyjnych, co może istotnie ograniczać zdolność Klienta do
składania zleceń oraz zamykania lewarowanych transakcji CFD lub Digital 100.

11.

Ryzyko, że lewarowana transakcja CFD zostanie zrealizowana po cenie innej niż wyświetlona na
platformie w chwili składania przez Klienta zlecenia

11.1

Cena, którą Klient widzi na używanym przez siebie urządzeniu w czasie składania zlecenia, może różnić się
od ceny, po jakiej zostanie zrealizowana lewarowana transakcja CFD, na niekorzyść Klienta. Spółka dokłada
starań, aby ceny były generowane na bieżąco, a aktualny poziom cen był wyświetlany na platformie tak
szybko, jak to możliwe. Jednakże warunki techniczne (np. przepustowość sieci komputerowych czy jakość
łącza internetowego, a także nagłe wahania na rynkach) mogą powodować zmiany cen w okresie od złożenia
zlecenia przez Klienta do momentu otrzymania tego zlecenia przez Spółkę bądź jego realizacji za
pośrednictwem platformy. Takie zmiany poziomu cen nie są efektem arbitralnych działań Spółki, lecz są
powodowane wahaniami na rynkach finansowych. W wypadku wystąpienia takich zmian dane zlecenie jest
zazwyczaj realizowane po cenie obowiązującej w chwili realizacji zlecenia przez Platformę. Zmiany cen
mogą być niekorzystne lub korzystne dla Klienta. Klient może ograniczyć wpływ zmian cen, określając
tolerancję (jeżeli taka opcja jest dostępna dla danego zlecenia) lub składając „zlecenie limit”.

12.

Wpływ ryzyka technicznego i innych okoliczności na lewarowane transakcje CFD, Digital 100 i/lub
kontrakty ekspresowe

12.1

Istnieje ryzyko, że wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające Spółce realizację zleceń lub okoliczności
uniemożliwiające Klientowi dostęp do platformy. Do takich okoliczności należą na przykład błędy systemu i
przerwy w działaniu systemu, okresy serwisowania, problemy z połączeniem sieciowym lub niewykonanie
określonych czynności przez osoby trzecie, od których usług uzależniona jest Spółka lub Klient (np.
dostawcy usług internetowych lub energii elektrycznej). Chociaż Spółka wykorzystuje rozwiązania mające
na celu zachowanie ciągłości działania, w niektórych okolicznościach Klient może nie mieć dostępu do
platformy. Powyższe ryzyko techniczne i inne okoliczności mogą w sposób istotny zagrażać realizacji zleceń
Klienta.
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13.

Różne czynniki ryzyka wiążące się z różnymi instrumentami

13.1

Spółka oferuje wiele instrumentów, które mogą mieć bardzo zróżnicowane aktywa bazowe. Z każdym w tych
instrumentów wiążą się określone rodzaje ryzyka, których charakter może się znacząco różnić, na przykład w
zakresie przedziału oraz tempa wahań cen czy w zakresie płynności. Zatem przed otwarciem lewarowanych
transakcji CFD dotyczących danego instrumentu Klient powinien być w pełni świadomy związanych z nim
czynników ryzyka.

13.2

Jeżeli jeden instrument ma więcej niż jedno aktywo bazowe (instrument „koszykowy”), ma to wpływ na
ryzyko związane z takim instrumentem. Ryzyko związane z instrumentem koszykowym będzie uzależnione
od czynników ryzyka związanych z jego poszczególnymi składnikami. W wypadku gdy składniki koszyka są
do siebie podobne (np. gdy dotyczą tego samego sektora rynku lub kraju), instrument może być bardziej
ryzykowny. Ponadto wyższa waga składników obarczonych większym ryzykiem przełoży się na większe
ryzyko całego instrumentu koszykowego. Klient podejmujący decyzję o inwestycji w instrument koszykowy
powinien upewnić się, że w pełni rozumie ryzyko związane z jego poszczególnymi składnikami, ryzyko
wynikające z połączenia składników wchodzących w skład koszyka, a także ryzyko wynikające z wag
przypisanych poszczególnym składnikom instrumentu koszykowego.

14.

Rynki zagraniczne jako źródło dodatkowego ryzyka

14.1

Czynniki ryzyka związane z rynkami zagranicznymi różnią się od tych związanych z rynkiem polskim. W
niektórych przypadkach ryzyko może być wyższe, na przykład w wypadku rynków zagranicznych
cechujących się słabszym nadzorem, większymi lub gwałtowniejszymi wahaniami bądź niższą płynnością.
Wszystko to może mieć wpływ na zdolność Spółki do generowania cen. Możliwy do osiągnięcia zysk lub
możliwa strata z lewarowanych transakcji CFD związanych z rynkiem zagranicznym są uzależnione od
wahań kursów wymiany walut.

14.2

W szczególności, w wypadku gdy Klient dokonuje transakcji związanych z instrumentem denominowanym
w walucie innej niż waluta rachunku Klienta, kwota wymaganego depozytu zabezpieczającego, koszty
utrzymania pozycji oraz zrealizowane straty lub zrealizowane zyski, a także niezrealizowane zyski lub straty
zostaną przeliczone na walutę rachunku klienta według kursu wymiany waluty obowiązującego w danym
czasie (a w wypadku niezrealizowanych zysków lub strat – na bieżąco). W zależności od wysokości kursów
wymiany waluty (które mogą się różnić od kursów stosowanych przez innych uczestników rynku) oraz
wahań kursów wymiany, może to mieć na bieżąco wpływ na wartość rachunku po rewaluacji (a w
konsekwencji także na możliwość automatycznego zamykania lewarowanych transakcji CFD Klienta) oraz
potencjalne zyski lub straty Klienta.

15.

Ryzyko związane z finansowaniem lewarowanych transakcji CFD, Digital 100 i/lub kontraktów
ekspresowych Klienta środkami pochodzącymi z kredytu

15.1

W wypadku finansowania lewarowanych transakcji CFD, Digital 100 i/lub kontraktów ekspresowych
środkami pochodzącymi z kredytu (np. przy kredytu bankowego lub karty kredytowej), ryzyko ponoszone
przez Klienta znacząco rośnie i nawet w wypadku poniesienia straty Klient będzie zmuszony zwrócić
pożyczoną kwotę wraz z odsetkami. Klient nie powinien zatem liczyć na możliwość spłaty zaciągniętego
zadłużenia z zysków pochodzących ze realizowanych za pośrednictwem Spółki lewarowanych transakcji
CFD, Digital 100 i/lub kontraktów ekspresowych.

16.

Brak gwarancji przyszłych wyników na podstawie wyników odnotowanych w przeszłości

16.1

Należy pamiętać, że wyniki odnotowane w przeszłości, symulacje czy prognozy nie stanowią gwarancji
przyszłych wyników. Z tego względu Klient nie powinien i nie może polegać na żadnych wynikach
odnotowanych w przeszłości, symulacjach czy prognozach jako wyznacznikach przyszłych wyników.

17.

Brak gwarancji ochrony środków pieniężnych Klienta ze strony Spółki

17.1

Jeżeli Spółka zaklasyfikuje Klienta jako klienta detalicznego, środki utrzymywane w jego imieniu
utrzymywane są na wydzielonym bankowym rachunku pieniężnym, osobno od środków pieniężnych Spółki,
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przy czym nie stanowi to gwarancji ochrony tych środków (np. w sytuacji, gdy bank prowadzący rachunek
stanie się niewypłacalny).
17.2

Kwoty należne Spółce do Klienta na podstawie Warunków Prowadzenia Działalności oraz określonych w
nich umów (np. niezrealizowane straty netto i koszty utrzymania pozycji) są przenoszone z wydzielonego
bankowego rachunku pieniężnego Klienta na rachunek Spółki, a następnie są traktowane jako środki
pieniężne Spółki (i tym samym nie podlegają zasadom FCA dotyczącym postępowania ze środkami
pieniężnymi klientów).

17.3

Jeżeli Spółka zaklasyfikuje Klienta jako klienta profesjonalnego, wszelkie środki pieniężne potrzebne do
pokrycia potencjalnych zobowiązań Klienta wobec Spółki (w tym z tytułu depozytu zabezpieczającego) będą
traktowane nie jako środki pieniężne Klienta, lecz jako środki pieniężne Spółki. Spółka ma prawo korzystać
z takich środków w toku prowadzonej działalności, a w wypadku niewypłacalności Spółki dany Klient stanie
się jej zwykłym wierzycielem, jeżeli będzie mu się należał zwrot jakiejkolwiek części tych środków
pieniężnych.

17.4

Klient może zażądać zmiany klasyfikacji.

18.

Brak nadzoru brytyjskiego Urzędu ds. Regulacji Działalności Finansowej (FCA) w odniesieniu do
kontraktów ekspresowych

18.1

W zakresie kontraktów ekspresowych CMC Markets UK Plc nie podlega FCA, lecz działa na podstawie
pozwolenia wydanego przez Komisję ds. Hazardu w Wielkiej Brytanii (Gambling Commission) i podlega
nadzorowi tej Komisji. W związku z powyższym w odniesieniu do kontraktów ekspresowych Klient nie
będzie uprawniony do ochrony mającej zastosowanie do lewarowanych transakcji CFD oraz Digital 100, z
wyjątkiem prawa do zapewnienia odrębności środków utrzymywanych na rzecz Klienta.

19.

Możliwe różnice w zasadach opodatkowania

19.1

Zasady opodatkowania transakcji Klienta są uwarunkowane indywidualnie i mogą ulegać zmianom w
przyszłości.

20.

Dostęp do platformy za pośrednictwem aplikacji mobilnych

20.1

Funkcjonalności umożliwiające Klientowi dostęp do platformy za pomocą aplikacji mobilnych nie są takie
same, jak te, z których Klient może korzystać, uzyskując dostęp do platformy z wykorzystaniem komputera
osobistego. Może to powodować ograniczenie zakresu informacji widocznych dla Klienta w danym czasie
oraz niekorzystnie wpływać na zdolność Klienta do podejmowania szybkich i racjonalnych działań za
pośrednictwem platformy oraz do ograniczania ryzyka.

21.

Ograniczenie dotyczące materiałów i treści osób trzecich

21.1

Nie można zagwarantować poprawności, kompletności ani dostępności jakichkolwiek materiałów oraz treści
osób trzecich (w tym danych rynkowych) zamieszczonych na stronie internetowej, platformie oraz w
korespondencji elektronicznej Spółki, a takie materiały i treści udostępniane są „w formie, w jakiej istnieją”
oraz na zasadzie „jeżeli są dostępne”.
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