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Podstawowe Zasady Prawne dotyczące Twojego Rachunku
IB
IB może utrzymać strukturę niskich prowizji, ponieważ zbudowaliśmy zautomatyzowane procesy transakcyjne,
aby zminimalizować interwencję człowieka i zwiększyć dyskrecję. W związku z tym ustaliliśmy kilka prostych
zasad, które regulują transakcje na wszystkich rachunkach IB. Zasady te biorą pod uwagę, że od czasu do
czasu, ze względu na swój charakter, systemy elektroniczne, które często opierają się na łączności ze stronami
trzecimi, mogą zawieść lub działać z opóźnieniem, a giełdy i dostawcy danych mogą powodować błędy.
1.

Jestem zobowiązany przyjąć wszelkie realizacje zgodne z instrukcjami zawartymi w moich zleceniach.

2.

Chociaż uważamy, że nasz wskaźnik awaryjności należy do najniższych w branży, każdy system może w takim
czy innym czasie ulec awarii, często z powodów niezależnych od człowieka. IB nie ponosi odpowiedzialności za
awarie systemu lub sieci, a klienci, którzy wymagają najwyższego poziomu niezawodności, zgadzają się na
utrzymywanie dodatkowych obiektów transakcyjnych.

3.

Klienci są odpowiedzialni za ochronę poufności swoich nazw użytkownika i haseł oraz są odpowiedzialni za
transakcje dokonywane przez osoby trzecie przy użyciu swoich nazw użytkownika i haseł.

4.

W przypadku, gdy transakcje zostaną potwierdzone przez IB jako wykonane, a następnie zostaną anulowane
przez giełdę, sieć transakcyjną lub organ regulacyjny, transakcja potwierdzona przez IB również zostanie uznana
za anulowaną.

5.

IB generalnie przetwarza zlecenia w kolejności, w jakiej je otrzymuje, w tym wszystkie zlecenia złożone przez IB
lub spółki zależne.

6.

IB nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie realizacji zleceń po cenach limitowanych, jeżeli transmisja
zlecenia jest opóźniona lub w inny sposób wpływa na nią awaria transmisji danych.

7.

IB nie świadczy porad transakcyjnych, inwestycyjnych ani podatkowych, a klienci nie mogą polegać na
oświadczeniach pracowników IB, którzy rzekomo udzielają takich porad.

8.

IB generalnie nie wysyła wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, i IB zachowuje prawo do
natychmiastowego zamknięcia pozycji, bez powiadomienia lub odpowiedzialności prawnej, na każdym rachunku,
który nie ma wystarczających środków, aby spełnić wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego nałożone
przez IB lub organy regulacyjne. Według własnego uznania, biorąc pod uwagę rynek lub inne czynniki, IB może
zdecydować się na wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i/lub może nie zlikwidować pozycji
na rachunku. Jeśli otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, musisz natychmiast
zdeponować środki w celu pokrycia niedoboru.

9.

Klienci IB są odpowiedzialni wobec IB za stałą dokładność i aktualizację wszystkich informacji przekazywanych
IB.

10. Klienci IB wyrażają zgodę na informowanie IB o ich aktualnym adresie e-mail, aby mogli odczytywać i
otrzymywać e-maile adresowane do nich przez IB.
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