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Oświadczenie o Ryzyku związanym z Transakcjami
Futures na Bitcoiny i na Opcje Bitcoin
TRANSKACJE FUTURES NA BITCOIN LUB NA OPCJE BITCOIN ( ZWANE DALEJ „PRODUKTAMI
BITCOINOWYMI”) SĄ SZCZEGÓLNIE RYZYKOWNE I SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA
KLIENTÓW O WYSOKIEJ TOLERANCJI NA RYZYKO I ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ DO PONOSZENIA
STRAT, JEŚLI POZYCJE ZWIĄZANE Z BITCOINAMI STANĄ SIĘ NIERENTOWNE. MOŻESZ STRACIĆ
WIĘCEJ NIŻ ZAINWESTUJESZ.

Składając wniosek o obrót Produktami Bitcoin za pośrednictwem Interactive Brokers, Klient
przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to że:
1. Klient zapoznał się z Oświadczeniem o Ryzyku dla kontraktów na futures i na opcje przedstawionym na
stronie internetowej IB i rozumie, że ryzyko opisane w tym oświadczeniu ryzyka stosuje się w równym
stopniu lub w większym stopniu w odniesieniu do transakcji produktami Bitcoin. Poniżej znajduje się
lista niektórych możliwych zagrożeń związanych z transakcjami Produktami Bitcoin, ale mogą istnieć
inne rodzaje ryzyka, które nie zostały wyraźnie wymienione. Klient powinien skonsultować się ze swoim
doradcą finansowym przed rozpoczęciem transakcji Produktami Bitcoin.

2. Futures i opcje Bitcoin są produktami opartymi o depozyt zabezpieczający. Dlatego straty (lub zyski) są
powiększane. Klient przyjmuje do wiadomości, że może stracić całą swoją inwestycję i że potencjalne
straty nie ograniczają się do środków i kapitału zdeponowanych na rachunku. Klient może być
zobowiązany do wpłacenia dodatkowych środków do Interactive Brokers w celu pokrycia strat w
produktach Bitcoin.

3. Bitcoiny to „wirtualna” waluta, która nie jest kontrolowana przez żaden suwerenny kraj, a jej wartość nie
jest oparta na żadnych materialnych towarach, bezpieczeństwie, środkach ekonomicznych lub
zobowiązaniach prawnych spółki lub rządu. Oprócz prawa podaży i popytu, może nie istnieć
podstawowa lub ekonomiczna podstawa wyceny Bitcoinów, a ich ceny mogą się zmieniać losowo.

4. Bazowe rynki „gotówkowe” dla Bitcoinów (produkt, z którego wywodzą się kontrakty Futures na Bitcoin
i Opcje Bitcoin) są w dużej mierze nieuregulowane, a wiele z nich jest offshore. Bazowe rynki Bitcoin
mogą nie podlegać wymogom rejestracji, licencjonowania lub sprawności, regułom dotyczącym ścieżki
audytu lub sprawozdawczości transakcyjnej, zasadom integralności rynku, „przepuszczaniu przez
rynek”, podszywaniu się pod nadawcę lub innym przepisom dotyczącym zwalczania nadużyć
finansowych, wymogom dotyczącym odzyskiwania po awarii lub bezpieczeństwa cybernetycznego,
wymogom nadzoru lub zasadom przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Z powodu tych czynników
rynki Bitcoin mogą być wyjątkowo podatne na oszustwa i manipulacje, które mogą mieć negatywny
wpływ na cenę kontraktów futures na Bitcoin i na opcje Bitcoin.

5. Historycznie ceny bitcoinów były bardzo niestabilne, z nagłymi i nieoczekiwanymi wahaniami cen w
górę i w dół. Zwiększa to ryzyko transakcji Futures na Bitcoin lub na Opcje Bitcoin.

6. Jeśli masz „krótką” pozycję w produktach Bitcoin, a ceny rynkowe produktów Bitcoin wzrosną,
potencjalna strata jest nieograniczona. W zależności od tego, jak szybko rosną ceny Bitcoinów, możesz
nie być w stanie zamknąć swojej krótkiej pozycji, a zatem możesz nie być w stanie zatrzymać lub
ograniczyć poniesionych strat. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli giełdy produktów Bitcoin wstrzymują
transakcje z powodu nagłego ruchu cen. Możesz ponieść podobne straty, jeśli masz „długą” pozycję w
Produktach Bitcoin, a ceny spadają.
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