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Polskie tłumaczenie tego dokumentu służy jedynie wygodzie. W przypadku sprzeczności, obowiązuje poniższa wersja
angielska.

iCFD Limited
Powiadomienie o ryzyku i ostrzeżenia
iCFD Limited, działająca pod marką „Vestle” (znany dawniej jako „iFOREX”), jest spółką inwestycyjną nadzorowaną
przez cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) (numer licencji 143/11). Niniejsze zawiadomienie
zostało przekazane Państwu zgodnie z przepisami Cypryjskiej Ustawy o Świadczeniu Usług i Działalności Inwestycyjnej
87 (I)/2017, zgodnie z Dyrektywą Europejskiego Parlamentu w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID II),
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz innych obowiązujących prawodawstw i/lub wymogów regulacyjnych.
1. Ostrzeżenie O Ryzyku
Wszyscy potencjalni Klienci powinni szczegółowo zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku zawartym w niniejszym
dokumencie. Jednakże należy zauważyć, że niniejszy dokument nie ujawnia i nie wyjaśnia całego ryzyka ani innych
istotnych aspektów związanych z transakcjami Instrumentami Finansowymi (w tym kontraktami na różnice
kursowe). Celem niniejszego ostrzeżenia jest ogólne przedstawienie charakteru ryzyka związanego z transakcjami
Instrumentami Finansowymi w sposób uczciwy i niewprowadzający w błąd.
Klient nie powinien angażować się bezpośrednio ani pośrednio w jakiekolwiek inwestycje związane z Instrumentami
Finansowymi, jeżeli nie zna i nie rozumie ryzyka związanego z każdym rodzajem Instrumentu Finansowego. Vestle
nie udzieli Klientowi żadnych rad dotyczących inwestycji ani możliwych transakcji w Instrumenty Finansowe, ani też
nie przedstawi mu żadnych zaleceń inwestycyjnych. W związku z powyższym, przed złożeniem wniosku o otwarcie
konta w Vestle lub złożeniem zlecenia Klient powinien starannie rozważyć, czy inwestycja w określony Instrument
Finansowy jest dla niego odpowiednia, zważywszy na posiadane przez niego zasoby finansowe oraz okoliczności, w
których się znajduje. Klient, który nie zdaje sobie sprawy z ryzyka związanego z takimi inwestycjami, powinien
skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Jeżeli po konsultacji Klient w dalszym ciągu nie rozumie ryzyka
związanego z obrotem Instrumentami Finansowymi, wówczas nie powinien brać udziału w takich transakcjach.
Klient powinien zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje duże ryzyko poniesienia szkód materialnych w wyniku
nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek Instrumentów Finansowych, oraz przyjąć, że jest skłonny do podjęcia takiego
ryzyka.

2. Ryzyko Ogólne
Klient zostaje poinformowany o następujących ryzykach:
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(a) Vestle nie gwarantuje i nie może zagwarantować utrzymania kapitału początkowego w portfelu Klienta, jego
określonej wartości lub jakichkolwiek środków zainwestowanych w dowolny Instrument Finansowy.
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(b) Klient powinien zdawać sobie sprawę z tego, że bez względu na jakiekolwiek informacje oferowane przez
Vestle, wartość wszelkich inwestycji w Instrumenty Finansowe może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu, oraz
że istnieje prawdopodobieństwo, że wartość inwestycji spadnie do zera.
(c) Informacje o wcześniejszych wynikach Instrumentu Finansowego nie stanowią gwarancji jego obecnych ani
przyszłych wyników. Dane historyczne nie mogą być wykorzystywane do tworzenia wiążących czy
bezpiecznych prognoz przyszłych wyników Instrumentu Finansowego, którego takie informacje dotyczą.
(d) Klient zostaje niniejszym poinformowany, że transakcje zawarte za pośrednictwem serwisów transakcyjnych
Vestle mogą mieć charakter spekulacyjny. W krótkim okresie czasu można zanotować poważne straty.
(e) Niektórych Instrumentów Finansowych nie da się natychmiast upłynnić, np. w wyniku ograniczonego popytu
na nie, przez co Klient może nie być w stanie dokonać ich sprzedaży ani łatwo uzyskać informacji dotyczących
wartości takich Instrumentów Finansowych czy wysokości związanego z nimi ryzyka.
(f)

Jeżeli Instrument Finansowy jest notowany w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Klienta, wówczas
wszelkie zmiany kursu wymiany walut mogą wpływać negatywnie na wartość, cenę oraz wyniki takiego
instrumentu.

(g) Transakcje przy użyciu Instrumentu Finansowego notowanego na rynkach zagranicznych mogą pociągać za
sobą ryzyko inne niż to, z którym Klient ma zazwyczaj do czynienia na rynkach krajowych. W niektórych
przypadkach oznacza to wyższy stopień ryzyka. Na zyski bądź straty z transakcji przeprowadzanych na
zagranicznych rynkach wpływają również wahania kursu wymiany.
(h) Pochodny Instrument Finansowy (np. opcja, transakcja terminowa typu futures, transakcja terminowa typu
forward, swap, kontrakt na różnice kursowe, kontrakt NDF) może być transakcją kasową bez obowiązku
dostawy instrumentu bazowego, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie zysku na zmianach kursów
walutowych, indeksów towarowych, giełdowych lub cenach akcji, które określamy mianem instrumentów
bazowych. Cena danego instrumentu bazowego może mieć bezpośredni wpływ na wartość Pochodnego
Instrumentu Finansowego.
(i)

Klientowi nie wolno nabywać Pochodnego Instrumentu Finansowego, jeżeli nie jest on skłonny zaryzykować
utratę całości zainwestowanych środków, dodatkowo powiększonych o wysokość prowizji i innych
poniesionych wydatków.

(j)

Niewypłacalność Vestle, Banku lub Brokera za pośrednictwem których Vestle realizuje swoje transakcje może
doprowadzić do zamknięcia pozycji Klienta wbrew jego woli.

(k) W określonych warunkach rynkowych realizacja zlecenia Klienta może być utrudniona lub niemożliwa.
(l)

Interesy Banku lub Brokera, za pośrednictwem których Vestle może prowadzić transakcje, mogą być sprzeczne
z interesami Klienta.
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(m) Klient powinien zwrócić uwagę na waluty, które stanowią przedmiot transakcji rzadko bądź nieregularnie, w
związku z czym nie ma pewności, że ich ceny będą notowane w sposób ciągły, bądź też dokonanie transakcji
po cenie, która jest notowana, może być utrudnione ze względu na brak partnera do transakcji.

CIF 143/11

(n) Obrót w Internecie, bez względu na dogodność czy sprawność dokonywania takich operacji, niekoniecznie
wiąże się z ograniczeniem ryzyka związanego z obrotem walutą.
(o) Określone sytuacje, ruchy czy okoliczności, które sprawią, że rynki walutowe otworzą się po kursach walut
znacznie różnych od tych z dnia poprzedniego mogą zaistnieć podczas weekendu, na początku tygodnia lub w
ciągu dnia, po opublikowaniu istotnych danych makroekonomicznych, wiadomości gospodarczych czy
politycznych. W takim przypadku istnieje znaczne ryzyko, że zlecenia złożone w celu zabezpieczenia pozycji
otwartych oraz otwarcia nowych pozycji mogą zostać wykonane po cenach znacząco różnych od wcześniej
ustalonych.
(p) Istnieje ryzyko, że prowadzone przez Klienta transakcje Instrumentami Finansowymi obecnie lub w przyszłości
mogą stać się przedmiotem opodatkowania lub innej opłaty, na przykład w związku ze zmianą ustawodawstwa
czy sytuacji osobistej Klienta. Vestle nie daje gwarancji, że żaden podatek bądź inna opłata skarbowa nie
zostanie naliczona. Klient poniesie odpowiedzialność za wszelkie podatki lub inne opłaty skarbowe, jakie mogą
zostać naliczone w odniesieniu do jego transakcji.
(q) Przed rozpoczęciem zawierania transakcji Klient powinien pozyskać szczegółowe informacje na temat
wszystkich prowizji oraz innych opłat, do uiszczenia których będzie zobowiązany. Jeżeli jakiekolwiek opłaty nie
zostały wyrażone w wartościach pieniężnych (ale na przykład w formie różnicy pomiędzy ceną kupna a
sprzedaży), wówczas Klient powinien zażądać ich objaśnienia na piśmie, wraz ze stosownymi przykładami, aby
móc ustalić prawdopodobną wysokość takich opłat w wartościach pieniężnych.
Koniecznym może okazać się przechowywanie przez Vestle środków Klienta na koncie, które jest oddzielone
od kont innych klientów oraz środków posiadanych przez Vestle, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, ale
taka sytuacja może nie pozwolić na całkowite zabezpieczenie środków Klienta.
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(r)
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Ostrzeżenie o ryzyku w odniesieniu do Transakcji kontraktami na różnice kursowe
1. Ryzyka szczególnie powiązane z Transakcjami kontraktami na różnice kursowe
Wszyscy Klienci, którzy chcą zainwestować w Kontrakty na Różnice Kursowe (CFD) powinni uważnie przestudiować
niniejszy dokument. Jednakże należy zauważyć, że niniejszy dokument nie ujawnia i nie wyjaśnia całego ryzyka ani
innych istotnych aspektów związanych z transakcjami kontraktami CFD. Klient powinien być świadomy całości
ryzyka związanego z transakcjami opartymi na depozycie zabezpieczającym oraz zasięgnąć porady niezależnego
doradcy finansowego w razie wątpliwości. Vestle takich porad nie udziela. Jeżeli po konsultacji Klient w dalszym
ciągu nie rozumie ryzyka związanego z obrotem kontraktami CFD, wówczas nie powinien brać udziału w takich
transakcjach.
Należy podkreślić, że transakcje z wykorzystaniem kontraktów CFD nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
Klient nie powinien angażować się bezpośrednio ani pośrednio w jakiekolwiek inwestycje związane z kontraktami
CFD, jeżeli nie zna i nie rozumie związanego z nimi ryzyka oraz tego, że może stracić całość zainwestowanych
środków.
Klient zostaje poinformowany o następujących ryzykach:
(a) Kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe, których cena jest ustalana na podstawie ceny instrumentu
bazowego, do którego odnosi się dany kontrakt (na przykład waluty, towary, akcje, metale, indeksy itd.).
Pochodne instrumenty finansowe oraz powiązane z nimi rynki cechują się wysoką zmiennością. Ceny
kontraktów CFD oraz instrumentów bazowych mogą ulegać gwałtownym i znaczącym zmianom oraz mogą
odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany okoliczności, będące poza kontrolą Klienta czy Vestle.
W określonych warunkach rynkowych realizacja zlecenia Klienta zgodnie z zadeklarowaną ceną może okazać
się niemożliwa, co może doprowadzić do strat. Na ceny kontraktów CFD wpływ mają, między innymi,
zmieniające się zależności pomiędzy popytem a podażą, programy i polityka rządowa, rolna, gospodarcza i
handlowa, wydarzenia polityczne i gospodarcze w kraju i za granicą oraz charakterystyki psychologiczne
powszechne na danych rynkach.
(b) Niektórych instrumentów bazowych kontraktów CFD nie można natychmiast upłynnić, np. w wyniku
ograniczonego popytu na nie, przez co Klient może nie być w stanie dokonać ich sprzedaży ani łatwo uzyskać
informacji dotyczących wartości takich instrumentów bazowych czy wysokości związanego z nimi ryzyka.
(c) Obrót kontraktami CFD ma charakter spekulacyjny i wiąże się ze znacznym ryzykiem. Przede wszystkim ze
względu na to, że taki obrót dokonuje się przy wykorzystaniu marży (która pokrywa jedynie niewielki odsetek
wartości aktywa bazowego, będącego przedmiotem obrotu), a przez to nawet niewielka zmiana ceny
aktywa/produktu bazowego może prowadzić do ogromnych strat. Należy mieć świadomość, że transakcje
kontraktami CFD oraz prowadzone na międzynarodowym rynku walutowym mogą wiązać się z utratą
utrzymywanych w Vestle środków, które służą jako zabezpieczenie na otwarcie oraz utrzymywanie pozycji
handlowej Klienta.
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(d) W związku z powyższym, obrót na rynku walutowym oraz obrót kontraktami CFD jest odpowiedni jedynie dla
osób, które: (a) rozumieją ryzyko, które wiąże się z takimi transakcjami (gospodarcze, prawne i inne) oraz są
skłonne do jego podjęcia; oraz (b) są gotowe stracić początkowe środki oraz wszelkie dodatkowe środki
wpłacone do Vestle w celu utrzymania pozycji.
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(e) Angażując się w transakcje handlowe z wykorzystaniem kontraktów CFD Klient składa zlecenia w odniesieniu
do ruchów cen ustalonych przez Vestle. Ceny podawane Klientowi przez Vestle uwzględniają spread i mogą
być wyższe lub niższe w porównaniu do cen, jakie Vestle może uzyskać lub jakich może oczekiwać, jeżeli miałby
pokryć transakcje zawarte z Klientem transakcjami na rynku międzybankowym czy z innym partnerem. Należy
mieć świadomość, że całkowity wpływ spreadów może mieć znaczenie w odniesieniu do wielkość środków
wpłaconych przez Klienta, oraz że może utrudnić Klientowi realizację zysków z transakcji. Należy dokładnie
przeanalizować wpływ spreadów, podwyżek lub obniżek na zdolność Klienta do osiągania zysku z transakcji.
(f)

„Lewar” czy „dźwignia finansowa” uzyskana dzięki kontraktom CFD oraz handlowi na rynku spot forex (t.j.
wielkość środków, które są wymagane przez Vestle do otwarcia pozycji w porównaniu z hipotetyczną
wielkością transakcji, które można zawrzeć) oznacza, że mały zasób środków finansowych może prowadzić
zarówno do dużych zysków, jak i strat. Oznacza to również, że stosunkowo niewielki ruch może doprowadzić
do proporcjonalnie znacznie większego ruchu pod względem jakiegokolwiek zysku lub jakiejkolwiek straty,
które mogą być korzystne lub niekorzystne dla Klienta.

(g) Klient może stracić wszystkie środki wpłacone do Vestle tytułem zabezpieczenia. Składanie określonych zleceń
(np. zleceń typu „stop-loss” czy limitowanych),oraz obowiązkowego limitu stop out oferowanego przez Vestle
zgodnie z paragrafem (k) poniżej, których celem jest ograniczenie strat do określonej kwoty, nie zawsze jest
skuteczne, ponieważ uwarunkowania rynkowe, luki w cenach rynkowych lub ograniczenia technologiczne,
mogą uniemożliwić ich realizację lub realizacje takich zamówień po zadeklarowanej cenie. Należy również
zauważyć, że w przypadku wszystkich zleceń Klient może ponieść stratę (którą takie zlecenie ma ograniczyć) w
krótkim okresie czasu. W pozostałych przypadkach wykonanie zlecenia typu „stop-loss” może dać wynik gorszy
niż wykonanie zlecenia po cenie ustalonej wcześniej, a zrealizowane straty mogą być większe niż spodziewane.
(h) Klient przyjmuje do wiadomości bez zastrzeżeń, że bez względu na wszelkie informacje, które mogą zostać mu
przekazane przez Vestle, wartość wszelkich inwestycji w Instrumenty Finansowe może ulegać zmniejszeniu lub
zwiększeniu, oraz że istnieje prawdopodobieństwo, iż wartość inwestycji spadnie do zera.
(i)

Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Vestle kwot wszelkich poniesionych strat oraz innych wielkości
płatnych na mocy warunków obrotu kontraktami CFD. Klient, który zdecyduje się prowadzić transakcje na
rynku walutowym lub z wykorzystaniem kontraktów CFD, akceptuje taki stopień ryzyka.

(j)

Transakcje kontraktami CFD wiążą się ze zobowiązaniami warunkowymi, z czego Klient musi zdawać sobie
sprawę, w szczególności będąc świadomym wymagań określonych przez Vestle w zakresie zabezpieczeń.
Klienci są zobowiązani do wpłaty środków na swoje konta operacyjne w celu otwarcia pozycji. Wymagania
dotyczące zabezpieczeń zależą od rodzaju instrumentu bazowego dla danego kontraktu CFD. Wymagania
dotyczące zabezpieczeń można ustalać lub wyliczać od aktualnej ceny instrumentu bazowego, która jest
podana na stronie internetowej Vestle.
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(k) Jeżeli środki na rachunku depozytu zabezpieczającego nie są wystarczające do utrzymania otwartych pozycji,
Klient może zostać poproszony o wpłatę dodatkowych środków w krótkim terminie lub ograniczenia swojego
zaangażowania. Niezastosowanie się do takiego polecenia w wymaganym terminie może skutkować likwidacją
pozycji ze stratą, przy czym za powstały wskutek tego deficyt odpowiedzialność poniesie Klient. W odniesieniu
do transakcji CFD, Vestle posiada uznaniowe prawo do automatycznego zamknięcia wszystkich pozycji po
cenach rynkowych, jeżeli kapitał własny, osiągnie poziom równy lub mniejszy niż 50% użytej marży.
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(l)

Transakcje CFD nie są dokonywane na autoryzowanej ani wyznaczonej giełdzie, ale poprzez systemy handlu
Vestle, poprzez które zlecenia są realizowane oraz, odpowiednio, może to powodować większą ekspozycję
Klienta na ryzyko niż w przypadku transakcji giełdowych. Podczas gdy niektóre rynki pozagiełdowe cechują się
wysoką płynnością, transakcje w pozagiełdowe lub niezbywalne instrumenty pochodne mogą wiązać się z
większym ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty pochodne notowane na giełdzie, ponieważ nie istnieje
rynek giełdowy, na którym można zamknąć Pozycję Otwartą. Zlikwidowanie istniejącej pozycji, dokonanie
wyceny pozycji powstałej wskutek transakcji pozagiełdowej lub dokonanie wyceny ekspozycji na ryzyko może
okazać się niemożliwe. Ceny kupna i sprzedaży muszą być notowane. Nawet jeżeli takie notowania istnieją, są
one ustalane poprzez drugą stronę transakcji inwestującą w dane instrumenty, w wyniku czego trudno jest
ustalić, co stanowi godziwą cenę w danym przypadku.

(m) Klient może jedynie dokonywać takich transakcji CFD lub transakcji na rynku walutowym, których przedmiotem
są waluty, towary oraz indeksy oferowane przez Vestle za pośrednictwem platformy Vestle. Vestle nie
zobowiązuje się do ciągłego oferowania wszystkich takich walut, indeksów czy towarów. Kursy rynkowe
oferowane przez Vestle są ustalane na podstawie cen notowanych na rynku międzybankowym lub innych
uznanych rynkach walut czy towarów stanowiących aktywa bazowe. Vestle nie kontroluje ruchów takich cen,
które mogą być gwałtowne oraz nieprzewidywalne. Takie ruchy nie pozostają bez wpływu na ceny podawane
przez Vestle, ani na to, czy Klient może otworzyć lub zamknąć pozycję po cenie, po której jest to możliwe.
(n) Vestle może posiadać dostęp do informacji, które nie są dostępne dla Klienta, może nabywać pozycje handlowe
po cenach, które nie są dostępne dla Klienta, oraz może posiadać odmienne interesy od Klienta. Vestle nie
zobowiązuje się do przekazywania Klientowi żadnych posiadanych informacji rynkowych ani innych, ani też do
powstrzymywania się od prowadzenia własnych operacji handlowych.
(o) Vestle nie gwarantuje i nie może zagwarantować utrzymania kapitału początkowego w portfelu Klienta, jego
określonej wartości lub jakichkolwiek środków zainwestowanych w dowolny Instrument Finansowy.
(p) Informacje dotyczące wcześniejszych wyników kontraktu CFD lub jakiegokolwiek instrumentu bazowego CFD
nie stanowią gwarancji jego obecnych ani przyszłych wyników. Dane historyczne nie mogą być wykorzystywane
do tworzenia wiążących czy bezpiecznych prognoz przyszłych wyników kontraktu CFD, którego takie
informacje dotyczą.
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(q) Niektórych kontraktów CFD nie można natychmiast upłynnić, przez co Klient może nie być w stanie dokonać
ich sprzedaży ani łatwo uzyskać informacji dotyczących wartości takich kontraktów CFD czy wysokości
związanego z nimi ryzyka.
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Ryzyko związane z transakcjami CFD na Krypto walutach
Wszyscy klienci, którzy chcą inwestować w krypto waluty w formie CFD, powinni dokładnie zapoznać się z tym
dokumentem. Handel kontraktami CFD na krypto walutach, wiąże się z istotnym ryzykiem, oprócz ogólnych zagrożeń
związanych z transakcjami CFD:
(a) Ceny krypto walut, a także CFD oparte na takich cenach, są bardzo zmienne, ich wahania bardzo szybkie,
szerokie, niezależnie od ogólnych warunków rynkowych i mogą doprowadzić do utraty całego
zainwestowanego kapitału w krótkim okresie czasu.
(b) CFD na Kryptowaluty, nie są odpowiednie i/lub właściwe dla wszystkich klientów. Takie produkty są bardzo
złożone, wyjątkowo ryzykowne i wysoce spekulacyjne, a klienci muszą zawsze mieć pewność, że są w pełni
świadomi i rozumieją ich specyficzne cechy oraz zagrożenia. Klienci nie powinni handlować takimi produktami,
jeśli nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub jeśli nie mogą ponieść straty całej zainwestowanej
kwoty.
(c) Handel kontraktami CFD na krypto walutach, obejmuje opłaty za nocne finansowanie. Aby uzyskać więcej
informacji, odwiedź stronę warunki handlowe w Vestle.
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(d) Należy zauważyć, że informacje zawarte w tym dokumencie, nie mogą i nie wyjaśniają całego ryzyka oraz
innych istotnych aspektów związanych z obsługą krypto walut CFD. Klient powinien mieć świadomość
zagrożenia związanego z handlem tymi produktami oraz zasięgać porady i konsultacji niezależnego doradcy
finansowego, jeśli ma wątpliwości. Firma Vestle nie dostarcza czy oferuje takiej porady. Jeśli Klient nie
zrozumie ryzyka związanego z transakcjami na krypto walutach CFD, nie powinien w ogóle handlować.
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Ostrzeżenie o dodatkowym ryzyku
1. Ryzyko Osób Trzecich
(a) Vestle może przekazać środki pieniężne otrzymane od Klienta osobie trzeciej (np. Bankowi) w celu ich
utrzymania lub sprawowania nad nimi kontroli, aby móc realizować Transakcję poprzez taką osobę trzecią lub
przy jej udziale, bądź aby spełnić zobowiązanie Klienta do przekazania zabezpieczenia (np. wymóg
początkowego depozytu zabezpieczającego) w odniesieniu do Transakcji. Vestle nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek działania czy zaniechania ze strony osoby trzeciej, której przekazano środki finansowe Klienta.
(b) Osoba trzecia, której Vestle przekaże środki finansowe, może przechowywać je na rachunku zbiorczym, a
oddzielenie ich od środków finansowych Klienta lub osoby trzeciej może nie być możliwe. W przypadku
niewypłacalności lub jakiegokolwiek innego analogicznego postępowania dotyczącego takiej osoby trzeciej,
Vestle może jedynie posiadać niezabezpieczone roszczenie wobec osoby trzeciej w imieniu Klienta, a Klient
będzie narażony na ryzyko, że środki otrzymane przez Vestle od osoby trzeciej nie wystarczą na zaspokojenie
roszczenia Klienta w odniesieniu do odpowiedniego rachunku. Vestle nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
wszelkie powstałe z tego tytułu straty.
(c) Środki finansowe Klienta mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz mogą
podlegać przepisom prawa obowiązującym na danym terytorium, co wiąże się z innymi prawami
przysługującymi tam Klientowi.
(d) Vestle może złożyć środki finansowe Klienta u depozytariusza, któremu może przysługiwać zabezpieczenie,
prawo zastawu lub prawo dokonania kompensaty w związku z takimi środkami.
(e) Interesy Banku lub Brokera, za pośrednictwem których Spółka może prowadzić transakcje, mogą być sprzeczne
z interesami Klienta.

2. Opłaty i podatki
(a) Istnieje ryzyko, że prowadzone przez Klienta transakcje Instrumentami Finansowymi obecnie lub w przyszłości
mogą stać się przedmiotem opodatkowania lub innej opłaty, na przykład w związku ze zmianą ustawodawstwa
czy sytuacji osobistej Klienta. Vestle nie daje gwarancji, że żaden podatek bądź inna opłata skarbowa nie
zostanie naliczona. Klient poniesie odpowiedzialność za wszelkie podatki lub inne opłaty skarbowe, jakie mogą
zostać naliczone w odniesieniu do jego transakcji.
(b) Przed rozpoczęciem zawierania transakcji Klient powinien pozyskać szczegółowe informacje na temat
wszystkich prowizji oraz innych opłat, do uiszczenia których będzie zobowiązany. Jeżeli jakiekolwiek opłaty nie
zostały wyrażone w wartościach pieniężnych (ale na przykład w formie różnicy pomiędzy ceną kupna a
sprzedaży), wówczas Klient powinien zażądać ich objaśnienia na piśmie, wraz ze stosownymi przykładami, aby
móc ustalić prawdopodobną wysokość takich opłat w wartościach pieniężnych.
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(c) Przed rozpoczęciem zawierania transakcji Klient powinien pozyskać szczegółowe informacje na temat
wszystkich prowizji oraz innych opłat, do uiszczenia których będzie zobowiązany, a które są dostępne na stronie
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internetowej Vestle. Niektóre opłaty mogą nie być wyrażone w wartościach pieniężnych, ale na przykład w
formie różnicy pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży.

3. Ryzyka techniczne
(a) Jeżeli Klient realizuje transakcje poprzez system elektroniczny, będzie narażony na ryzyko związane z takim
systemem, włączając awarie systemu bądź oprogramowania (Internet / Serwery). Skutkiem jakiejkolwiek
awarii systemu może być wykonanie zlecenia niezgodnie z instrukcjami Klienta lub niewykonanie zlecenia.
Vestle nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku takich awarii.
(b) Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyko poniesienia strat finansowych w wyniku awarii systemów
informatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych lub innych.
(c) Vestle nie ponosi odpowiedzialności za posiadanie przez autoryzowane osoby trzecie dostępu do informacji,
w tym adresów elektronicznych, danych umożliwiających prowadzenie komunikacji elektronicznej oraz danych
osobowych czy danych dostępu, jeżeli powyższe dane są przesyłane pomiędzy platformą Vestle a osobą trzecią
przy użyciu Internetu lub innej sieci telekomunikacyjnej, telefonu lub innej drogi elektronicznej.
(d) Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje przekazywane za pośrednictwem poczty
elektronicznej nie są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
(e) W przypadku przeciążenia transakcyjnego Klient może napotkać trudności w telefonicznym lub elektronicznym
połączeniu się z Platformą Obrotu, zwłaszcza na szybkich rynkach (na przykład po opublikowaniu kluczowych
wskaźników makroekonomicznych).
(f)

Klient przyjmuje do wiadomości, że Internet może być narażony na zdarzenia, które mogą mieć wpływ na
dostęp do platformy Vestle oraz Systemu Handlu, w tym między innymi zakłócenia lub przerwy w
przekazywaniu danych, awarie sprzętu i oprogramowania, brak połączenia z Internetem. Vestle nie ponosi
odpowiedzialności za żadne szkody materialne wynikające z takich zdarzeń, które są poza jego kontrolą, ani za
wszelkie inne straty, koszty, obciążenia czy wydatki (w tym, między innymi, utratę zysku), które mogą wynikać
z braku dostępu Klienta do strony internetowej Vestle lub Systemu Transakcyjnego, bądź opóźnień wysyłki
zleceń czy transakcji albo ich niezrealizowania.

(g) Vestle nie jest Dostawcą Usług Internetowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań
wobec Klienta z powodu awarii sieci internetowej, sieci elektrycznej czy ataków hakerów.
(h) Klient został ostrzeżony, że prowadzenie transakcji za pośrednictwem platformy elektronicznej wiąże się z
przyjęciem ryzyka poniesienia strat finansowych, które mogą być między innymi konsekwencją:
• Awarii urządzeń Klienta, oprogramowania oraz słabej jakości połączenia internetowego;
• Awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta lub Vestle, ich niewłaściwe działanie lub użycie;
• Niewłaściwego działania sprzętu Klienta;
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• Niewłaściwego ustawienia terminalu Klienta;
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• Opóźnienia aktualizacji terminalu Klienta.
(i)

W związku z korzystaniem ze sprzętu komputerowego oraz połączeń głosowych i telekomunikacyjnych, Klient
ponosi między innymi następujące ryzyka, w przypadku których Vestle nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zaistniałe straty:
• Odcięcie zasilania sprzętu po stronie Klienta lub dostawcy energii elektrycznej lub dostawcy usług
telekomunikacyjnych (w tym również dostawcy komunikacji głosowej) który świadczy usługi na rzecz
Klienta.
• Uszkodzenia fizyczne (lub zniszczenia) kanałów komunikacji wykorzystywanych do połączenia Klienta z
dostawcą (usług telekomunikacyjnych), serwerem służącym do prowadzenia operacji lub komunikacji przez
Klienta.
• Przerwa w dostawie (lub dostawa niedopuszczalnie niskiej jakości) usług telekomunikacyjnych poprzez
kanały wykorzystywane przez Klienta, kanały wykorzystywane przez dostawcę lub dostawcę usług
telekomunikacyjnych (w tym dostawcę komunikacji głosowej), które są wykorzystywane przez Klienta.
• Niewłaściwe lub niezgodne z wymaganiami ustawienia terminalu Klienta.
• Aktualizacje Terminalu Klienta przeprowadzane w niewłaściwym czasie.
• Przeprowadzając transakcje przy użyciu telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) Klient ponosi ryzyko
związane z wystąpieniem problemów podczas nawiązywania połączenia, próbując połączyć się z
pracownikiem działu usług brokerskich Vestle w wyniku problemów jakościowych oraz przeciążenia
kanałów komunikacji.
• Korzystanie z kanałów komunikacji, sprzętu i oprogramowania wiąże się z ryzykiem nieotrzymania
wiadomości (w tym tekstowych) przesyłanych przez Vestle do Klienta.
• Dokonywanie transakcji przy użyciu telefonu może być utrudnione w wyniku przeciążenia sieci.
• Niewłaściwe funkcjonowanie lub niedostępność systemu handlu (platformy), które obejmuje również
Terminal Klienta.
• Przerwa w dostawie (lub dostawa niedopuszczalnie niskiej jakości) usług telekomunikacyjnych poprzez
kanały wykorzystywane przez Vestle, zwłaszcza uszkodzenia fizyczne (zniszczenia) kanałów komunikacji
wskutek działań osób trzecich.

4. Platforma Handlowa
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Klient przyjmuje do wiadomości, że jedynym niezawodnym źródłem Notowań jest serwer pokazujący notowania w
czasie rzeczywistym. Notowania na terminalu Klienta nie są wiarygodnym źródłem informacji, ponieważ połączenie
między terminalem Klienta a serwerem może ulegać zakłóceniom, przez co niektóre notowania mogą nie dotrzeć do
takiego terminalu na czas.
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Klient przyjmuje do wiadomości, że po zamknięciu okna, w którym składa się, zmienia lub kasuje zlecenie lub okna, w
którym otwiera się lub zamyka pozycję, zlecenie, które zostało już wysłane przez Serwer, nie może zostać usunięte.

5. Siła Wyższa
W przypadku zaistnienia Zdarzeń Siły Wyższej Klient przyjmuje ryzyko poniesienia strat finansowychW przypadku
zaistnienia Zdarzeń Siły Wyższej Klient przyjmuje ryzyko poniesienia strat finansowych.

6. Niewypłacalność
Niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązań przez Vestle może prowadzić do likwidacji lub zamknięcia pozycji bez
zgody Klienta. W określonych okolicznościach Klient może nie odzyskać środków, które wniósł tytułem zabezpieczenia,
oraz może stanąć przed obowiązkiem przyjęcia dostępnych środków w gotówce.

7. Waluta obca
Jeżeli Instrument Finansowy jest notowany w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Klienta, wówczas wszelkie
zmiany kursu wymiany walut mogą mieć negatywny wpływ na wartość, cenę oraz wyniki takiego instrumentu, co może
powodować straty dla Klienta.

Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są dla Klienta jasne, należy skontaktować się z
Działem Obsługi Klienta na adres email cs@vestle.com.
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iCFD Limited
Risk Disclosure and Warnings Notice
iCFD Limited operating under the brand name ‘Vestle’ (formerly known as "iFOREX"), is an investment firm regulated
by the Cyprus Securities and Exchange Commission (license number 143/11). This notice is provided to you in
accordance with the provisions of the Cypriot Law for the Provision of Investment Services and Activities 87(I)/2017,
in accordance with the Markets in Financial Instrument Directive II (MiFID II) of the European Parliament and Council
and other applicable legislation and/or regulatory requirements.
1. Risk Warning
All prospective Clients should read carefully the following risk disclosure and warnings contained in this document.
However it is noted that this document cannot and does not disclose or explain all of the risks and other significant
aspects involved in dealing in Financial Instruments (including CFDs). The notice was designed to explain in general
terms the nature of the risks involved when dealing in Financial Instruments on a fair and non-misleading basis.
The Client should not engage in any investment directly or indirectly in Financial Instruments unless he knows and
understands the risks involved for each one of the Financial Instruments. Vestle will not provide the Client with any
investment advice relating to investments or possible transactions in investments or in Financial Instruments or
make investment recommendations of any kind. So, prior to applying for a trading account with Vestle, or making
an order the Client should consider carefully whether investing in a specific Financial Instrument is suitable for him
in the light of his circumstances and financial resources. If the Client does not understand the risks involved he
should seek advice and consultation from an independent financial advisor. If the Client still does not understand
the risks involved in trading in any Financial Instruments, he should not trade at all.
The Client should acknowledge that he runs a great risk of incurring losses and damages as a result of the purchase
and/or sale of any Financial Instrument and accept that he is willing to undertake this risk.

2. General Risks
The Client is warned of the following risks:
(a) Vestle does not and cannot guarantee the initial capital of the Client’s portfolio or its value or any money
invested in any Financial Instrument.
(b) The Client should acknowledge that, regardless of any information which may be offered by Vestle, the value
of any investment in Financial Instruments may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that
the investment may become of no value.
(c) Information of the previous performance of a Financial Instrument does not guarantee its current and/or
future performance. The use of historical data does not constitute a binding or safe forecast as to the
corresponding future performance of the Financial Instruments to which the said information refers.
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(d) The Client is hereby advised that the transactions undertaken through the dealing services of Vestle may be of
a speculative nature. Large losses may occur in a short period of time.
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(e) Some Financial Instruments may not become immediately liquid as a result for example of reduced demand
and the Client may not be in a position to sell them or easily obtain information on the value of these Financial
Instruments or the extent of the associated risks.
(f)

When a Financial Instrument is traded in a currency other than the currency of the Client’s country of
residence, any changes in the exchange rates may have a negative effect on its value, price and performance.

(g) A Financial Instrument on foreign markets may entail risks different to the usual risks of the markets in the
Client’s country of residence. In some cases, these risks may be greater. The prospect of profit or loss from
transactions on foreign markets is also affected by exchange rate fluctuations.
(h) A Derivative Financial Instrument (i.e. option, future, forward, swap, CFD, NDF) may be a non delivery spot
transaction giving an opportunity to make profit on changes in currency rates, commodity, stock market
indices or share prices called the underlying instrument. The value of the Derivative Financial Instrument may
be directly affected by the price of the relevant underlying instrument.
(i)

The Client must not purchase a Derivative Financial Instrument unless he is willing to undertake the risks of
loosing entirely all the money which he has invested and also any additional commissions and other expenses
incurred.

(j)

The insolvency of Vestle or of a Bank or Broker used by Vestle to effect its transactions may lead to the Client’s
positions being closed out against his wishes.

(k) Under certain market conditions it may be difficult or impossible to execute an order.
(l)

A Bank or Broker through whom Vestle may deal with could have interests contrary to the Client’s interests.

(m) The Client’s attention is expressly drawn to currencies traded so irregularly or infrequently that it cannot be
certain that a price will be quoted at all times or that it may be difficult to effect transactions at a price which
may be quoted owing to the absence of a counter party.
(n) Trading on-line, no matter how convenient or efficient, does not necessarily reduce risks associated with
currency trading.
(o) There may be situations, movements and/or conditions occurring at weekend, in the beginning of week or
intra-day after release of significant macroeconomic figures, economic or political news that make currency
markets to open with price levels that may substantially differ from previous prices. In this case, there exists a
significant risk that orders issued to protect open positions and open new positions may be executed at prices
significantly different from those designated.
(p) There is a risk that the Client’s trades in Financial Instruments may be or become subject to tax and/or any
other duty for example because of changes in legislation or his personal circumstances. Vestle does not
warrant that no tax and/or any other stamp duty will be payable. The Client should be responsible for any
taxes and/or any other duty which may accrue in respect of his trades.
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(q) Before the Client begins to trade, he should obtain details of all commissions and other charges for which the
Client will be liable. If any charges are not expressed in money terms (but for example as a dealing spread),
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the Client should ask for a written explanation, including appropriate examples, to establish what such charges
are likely to mean in specific money terms.
Vestle may be required to hold the Client’s money in an account that is segregated from other clients and
Vestle’s money in accordance with current regulations, but this may not afford complete protection.
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Risk Disclosure and Warnings Notice relating to Transactions in CFDs
1. Risks Particularly Associated with Transactions in CFDs
All Clients wishing to invest in Contracts for Differences (CFDs) should carefully read this document. However, it is
noted that the information in this document cannot and do not disclose or explain all of the risks and other
significant aspects involved in dealing in CFDs. The Client should be aware of all the risks associated with trading on
margin, and seek advice and consultation from an independent financial advisor if he/she has any doubts. Vestle
does not provide such advice. If the Client does not understand the risks involved in trading in CFDs, he/she should
not trade at all.
It is emphasized that for many members of the public dealings in CFDs will not be appropriate. The Client should not
engage in any dealings directly or indirectly in CFDs unless he/she knows and understands the features risks involved
in them and that he/she may lose entirely all of his/she’s money.
The Client is warned of the following risks:
(a) CFDs are derivative financial instruments, where their price is derived from the price of the underlying
instrument to which the CFDs refer (for example currency, commodities, stocks, metals, indices etc). Derivative
financial instruments and related markets can be highly volatile. The prices of CFDs and the underlying
instrument may fluctuate rapidly and over wide ranges and may reflect unforeseeable events or changes in
conditions, none of which can be controlled by the Client or Vestle. Under certain market conditions it may be
impossible for a Client’s order to be executed at declared price leading to losses. The prices of CFDs will be
influenced by, amongst other things, changing supply and demand relationships, governmental, agricultural,
commercial and trade programs and policies, national and international political and economic events and the
prevailing psychological characteristics of the relevant market place.
(b) Some of the CFDs underlying instruments may not become immediately liquid as a result of reduced demand
for the underlying instrument and Client may not be able to obtain the information on the value of these or
the extent of the associated risks.
(c) Trading in CFDs is speculative and involves a high degree of risk. In particular because it will be conducted using
a margin (which covers only a small percentage of the value of the underlying asset being traded), as such,
even small price changes in the underlying assets/products of CFDs can result in significant losses. You should
be aware that by trading with CFDs and forex you may lose the margin held at Vestle that serves for the
purposes of collateral for opening and maintaining your trading positions.
(d) Therefore, trading in forex and CFDs is appropriate only for persons who: (I) understand and are willing to
assume the economic, legal and other risks involved in such transactions; and (II) are financially able to
withstand losses of their initial margin funds and any additional funds transferred to Vestle to maintain their
positions.
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(e) When you engage in CFDs trading you are placing a trade in relation to movements of prices set by Vestle.
Prices quoted to you by Vestle will include a spread, mark-up, or mark-down when compared to prices that
Vestle may receive or expect to receive if it were to cover transactions with you by a trade in the interbank
market or with another counterparty. Be advised that the total impact of spreads may be significant in relation
to the size of the margin you post and may make it more difficult for you to realize a profit from your trading.
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You should carefully consider the effect of spreads, mark-ups, or mark-downs on your ability to profit from
trading.
(f)

The “gearing” or “leverage” available in CFDs and spot forex trading (i.e. the funds Vestle requires you to
provide when a position is opened compared to the notional size of trade you can enter into) means that a
small margin deposit can lead to large losses as well as gains. It also means that a relatively small movement
can lead to a proportionately much larger movement in the size of any loss or profit which can work against
you as well as for you.

(g) You may lose all amounts you deposit with Vestle as margin. The placing of certain orders (e.g. “stop-loss” or
“limit” orders) and the compulsory stop out limit offered by Vestle as per paragraph (k) below, that are
intended to limit losses to certain amounts may not always be effective because market conditions, gaps in
market prices or technological limitations may make it impossible to execute such orders, or to execute such
orders at the declared price. Please also note that for all orders you may sustain the loss (which your order is
intended to limit) in a short period of time. In other cases the execution of a Stop Loss Order may be worse
than its stipulated price and the realized losses can be larger than expected.
(h) You unreservedly acknowledge and accept that, regardless of any information which may be offered by Vestle,
the value of any investment in financial instruments may fluctuate downwards or upwards and it is even
probable that you may lose all the money that you deposited.
(i)

You have to pay to Vestle all losses you sustain as well as all other amounts payable under the terms and
conditions for CFDs trading. If you decide to engage in CFDs and/or forex trading, you must accept this degree
of risk.

(j)

CFDs Transactions have a contingent liability, and the Client should be aware of the implications of this in
particular the margining requirements of Vestle. Clients are required to deposit funds in their trading account
in order to open a position. The Margin requirement will depend on the underlying instrument of the CFDs.
Margin requirements can be fixed or calculated from current price of the underlying instrument, it can be
found on the website of Vestle.

(k) Should the margin capital be insufficient to hold current positions open, the Client may be asked to deposit
additional funds at short notice or reduce exposure. Failure to do so in the time required may result in the
liquidation of positions at a loss and the Client will be liable for any resulting deficit. With regards to
transactions in CFDs, Vestle has the discretionary right to automatically close all positions at market prices if
equity reaches a level equal to or below 50% of the used margin.
Transactions in CFDs are not undertaken on a recognized or designated investment exchange but they are
undertaken through Vestle’s trading systems whereby execution is effected via Vestle and, accordingly, they
may expose the Client to greater risks than exchange transactions. While some off-exchange markets are
highly liquid, transactions in off-exchange or non transferable derivatives may involve greater risk than
investing in on-exchange derivatives because there is no exchange market on which to close out an Open
Position. It may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from
an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. Bid prices and Ask prices need not be quoted,
and, even where they are, they will be established by the counterparty in these instruments and consequently
it may be difficult to establish what is a fair price.
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(l)
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(m) You can only engage in CFDs and/or forex trading with Vestle in currencies, commodities and indexes that are
offered by Vestle. Vestle does not undertake to continue to offer all such currencies, indexes and/or
commodities. The markets Vestle offers (and its prices) are derived from underlying prices quoted in the
interbank market or other recognized markets for such currencies and/or commodities. Vestle has no control
over movements in the underlying prices which may be volatile and unpredictable. Those movements will
affect Vestle’s prices, whether or not you can open or close a position and the price at which you can do so.
(n) Vestle may have access to information that is not available to you, may have acquired trading positions at
prices that are not available to you, and may have interests different from your interests. Vestle does not
undertake any obligation to provide you with market or other information we possess, nor to alter or refrain
from our own trading.
(o) Vestle does not and cannot guarantee the initial capital of your portfolio or its value at any time or any money
invested in any financial instrument.
(p) Information of the previous performance of a CFD or of any underlying asset of a CFD does not guarantee its
current and/or future performance. The use of historical data does not constitute a binding or safe forecast as
to the corresponding future performance of the CFD to which the information refers.
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(q) Some CFDs may not become immediately liquid and as a result you may not be in a position to sell them or
easily obtain information on the value of these CFDs or the extent of the associated risks.
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Risks Particularly Associated with Transactions in CFDs underlined by Cryptocurrencies
All Clients wishing to invest in Cryptocurrency CFDs should carefully read this document. Trading in cryptocurrency
CFDs involves significant risks, in addition to the general risks associated with transactions in CFDs:
(a) The prices of Cryptocurrencies as well as CFDs based on such prices, are highly volatile, may fluctuate rapidly,
widely, irrespective of the overall market conditions and may result in loss of all the invested capital over a
short period of time.
(b) Cryptocurrency CFDs are not suitable and/or appropriate for all clients. Such products are highly complex,
extremely risky, and highly speculative and as such clients must always make sure that are fully aware and
understand their specific characteristics and risks. Clients should not trade in such products if they don’t have
the necessary knowledge and expertise or if they cannot bear the loss of the entire invested amount.
(c) Cryptocurrency CFDs trading involves overnight financing fees. For more details please visit Vestle’s trading
conditions page.
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(d) It is noted that the information in this document cannot and do not disclose or explain all of the risks and other
significant aspects involved in dealing in Cryptocurrency CFDs. The Client should be aware of all the risks
associated with trading on such products, and seek advice and consultation from an independent financial
advisor if he/she has any doubts. Vestle does not provide such advice. If the Client does not understand the
risks involved in trading in cryptocurrency CFDs, he/she should not trade at all.
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Additional Risk Disclosure
1. Third Party Risks
(a) Vestle may pass money received from the Client to a third party (e.g. a bank) to hold or control in order to
effect a Transaction through or with that person or to satisfy the Client’s obligation to provide collateral (e.g.
initial margin requirement) in respect of a Transaction. Vestle has no responsibility for any acts or omissions
of any third party to whom it will pass money received from the Client.
(b) The third party to whom Vestle will pass money may hold it in an omnibus account and it may not be possible
to separate it from the Client’s money, or the third party’s money. In the event of the insolvency or any other
analogous proceedings in relation to that third party, Vestle may only have an unsecured claim against the
third party on behalf of the Client, and the Client will be exposed to the risk that the money received by Vestle
from the third party is insufficient to satisfy the claims of the Client with claims in respect of the relevant
account. Vestle does not accept any liability or responsibility for any resulting losses.
(c) Client money might be held outside of the European Economic Area and may be subject to the law of a
jurisdiction of that territory, and clients’ rights may differ accordingly.
(d) Vestle may deposit client money with a depository who may have a security interest, lien or right of set-off in
relation to that money.
(e) A Bank or Broker through whom the Company may deal with could have interests contrary to the Client’s
Interests.

2. Charges and Taxes
(a) There is a risk that the Client’s trades in Financial Instruments may be or become subject to tax and/or any
other duty for example because of changes in legislation or his personal circumstances. Vestle does not
warrant that no tax and/or any other stamp duty will be payable. The Client is responsible for any taxes and/or
any other duty which may accrue in respect of his trades.
(b) Before the Client begins to trade, he should obtain details of all commissions and other charges for which the
Client may be liable. If any charges are not expressed in money terms (but for example as a dealing spread),
the Client should ask for a written explanation, including appropriate examples, to establish what such charges
are likely to mean in specific money terms.
(c) Before the Client begins to trade, he/she should obtain details of all commissions and other charges for which
the Client will be liable, which may be found on Vestle’s website. Some charges may not be expressed in money
terms but for example as a dealing spread.

3. Technical Risks
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(a) If the Client undertakes transactions on an electronic system, he will be exposed to risks associated with the
system including the failure of hardware and software (Internet / Servers). The result of any system failure
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may be that his order is either not executed according to his instructions or it is not executed at all. Vestle does
not accept any liability in the case of such a failure.
(b) The Client shall be responsible for the risks of financial losses caused by failure of information, communication,
electronic or other systems.
(c) Vestle has no responsibility if authorized third persons have access to information, including electronic
addresses, electronic communication and personal data, access data when the above are transmitted between
Vestle or any other party, using the internet or other network communication facilities, telephone, or any
other electronic means.
(d) The Client acknowledges that the unencrypted information transmitted by e-mail is not protected from any
unauthorized access.
(e) At times of excessive deal flow the Client may have some difficulties to be connected over the phone or the
Trading Platform, especially in fast Market (for example, when key macroeconomic indicators are released).
(f)

The Client acknowledges that the internet may be subject to events which may affect his access to Vestle
Website and/or Trading System, including but not limited to interruptions or transmission blackouts, software
and hardware failure and internet disconnection. Vestle is not responsible for any damages or losses resulting
from such events which are beyond its control or for any other losses, costs, liabilities, or expenses (including,
without limitation, loss of profit) which may result from the Client’s inability to access Vestle Website and/or
Trading System or delay or failure in sending Orders or Transactions.

(g) Vestle is not an Internet Service Provider and cannot be responsible for not fulfilling any obligations with its
Clients because of internet connection failures or public electricity network failures or hacker attacks.
(h) The Client is warned that when trading in an electronic platform he assumes risk of financial loss which may
be a consequence of amongst other things:
• Failure of Client’s devices, software and poor quality of connection;
• Vestle’s or Client’s hardware or software failure, malfunction or misuse;
• Improper work of Client’s equipment;
• Wrong setting of Client’s terminal;
• Delayed updates of Client’s terminal.
In connection with the use of computer equipment and data and voice communication networks, the Client
bears the following risks amongst other risks in which cases Vestle has no liability of any resulting loss:
• Power cut of the equipment on the side of the Client or the provider, or communication operator (including
voice communication) that serves the Client.
• Physical damage (or destruction) of the communication channels used to link the Client and provider
(communication operator), provider, and the trading or information server of the Client.
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(i)
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• Outage (unacceptably low quality) of communication via the channels used by the Client, or the channels
used by the provider, or communication operator (including voice communication) that are used by the
Client.
• Wrong or inconsistent with requirements settings of the Client terminal.
• Untimely update of the Client Terminal.
• When carrying out transactions via the telephone (land or cell phone lines) voice communication, the Client
runs the risk of problematic dialing, when trying to reach an employee of the broker service department of
Vestle due to communication quality issues and communication channel loads.
• The use of communication channels, hardware and software, generate the risk of nonreception of a
message (including text messages) by the Client from Vestle.
• Trading over the phone might be impeded by overload of connection.
• Malfunction or non-operability of the trading system (platform), which also includes the Client Terminal.
• Outage (unacceptably low quality) of communication via the channels used by Vestle, in particular physical
damage (destruction) of the communication channels by third parties.

4. Trading Platform
The Client acknowledges that the only reliable source of Quotes is that of the live Server feed. Quotes in the Client
terminal are not a reliable source of information, since the connection between the Client terminal and the server may
be disrupted at some point and some of the quotes simply may not reach the Client terminal.
The Client acknowledges that when the Client closes the order placing/modifying/deleting window or the position
opening/closing window, the instruction, which has been sent to the Server, shall not be cancelled.

5. Force Majeure Events
In case of Force Majeure Events the Client shall accept the risk of financial loss.

6. Insolvency
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Vestle’s insolvency or default, may lead to positions being liquidated or closed out without the Client’s consent. In
certain circumstances, the Client may not get back the actual assets which he lodged as collateral and he may have to
accept any available payments in cash.

CIF 143/11

7. Foreign Currency
When a financial instrument traded in a currency other than the currency of the Client’s country of residence, any
changes in the exchange rates may have a negative effect on its value, price and performance and may lead to losses
for the Client.

If there is anything you do not understand, please contact our Customer Services Team on cs@vestle.com.
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