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OŚWIADCZENIE O RYZYKU DOTYCZĄCYM TRANSAKCJI 
KONTRAKTAMI CFD I WALUTAMI OBCYMI (ZWANYMI DALEJ 
„FOREX”) Z INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED 
(ZWANYM DALEJ „IBIE”) DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH 

Niniejsze Oświadczenie o Ryzyku jest przekazywane zgodnie z naszymi wymogami zawartymi w MiFID II. 

Zawiera ogólny opis natury i ryzyka transakcjami kontraktami CFD i Forex z IBIE. 

Niniejsze Oświadczenie o Ryzyku nie ujawnia całego ryzyka i istotnych aspektów transakcji kontraktami CFD 

i Forex. Jednak ma ono na celu umożliwienie zrozumienia głównych zagrożeń, które należy wziąć pod 

uwagę. Nie powinieneś angażować się w transakcje kontraktami CFD i Forex z IBIE, jeśli nie rozumiesz ich 

natury i zakresu swojej ekspozycji na ryzyko. 

Wartość instrumentów finansowych może zarówno spaść, jak i wzrosnąć. Inwestując w instrumenty 

finansowe, istnieje ryzyko utraty części lub całości pierwotnej inwestycji. Powinieneś rozważyć, czy 

inwestowanie w instrumenty finansowe jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twoich indywidualnych 

okoliczności oraz biorąc pod uwagę Twoje cele inwestycyjne, doświadczenie i sytuację finansową. 

A.        Wprowadzenie: IBIE może oferować transakcje Kontraktami Różnicowymi (zwanymi dalej „CFD”) na 

akcje, indeksy, waluty obce i/lub inne Produkty Bazowe. IBIE może również oferować transakcje 

spotowe na waluty obce (zwane dalej „Spot Forex”), w tym na zasadzie dźwigni finansowej (w tym 

dokumencie Spot Forex i kontrakty CFD na waluty obce są łącznie określane jako „Forex”). Ten 

dokument opisuje cechy i ryzyko transakcji kontraktami CFD i Forex. 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy 

z powodu dźwigni finansowej. 

64% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas transakcji kontraktami CFD z IBIE. 

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie 

wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. 

B. CFD: 
1. Transakcje kontraktami CFD są Ryzykowne i możesz Stracić wszystkie Fundusze Związane z 

Transakcjami kontraktami CFD: Transakcje kontraktami CFD są wysoce ryzykowne ze względu na 

spekulacyjne i niestabilne rynki tych produktów oraz związaną z tym dźwignię. Transakcje tymi produktami 

mogą skutkować utratą wszystkich środków związanych z transakcjami kontraktami CFD. Przed 

przystąpieniem do transakcji kontraktami CFD należy dokładnie rozważyć swoją sytuację finansową i 

tolerancję ryzyka. Nie należy prowadzić transakcji kontraktami CFD, chyba że jest się doświadczonym 

inwestorem z dużą tolerancją ryzyka i zdolnością do poniesienia strat, jeśli wystąpią. Transakcje akcjami lub 

funduszami giełdowymi bez depozytu zabezpieczającego są mniej ryzykowne niż transakcje kontraktami 

CFD z dźwignią finansową na akcje lub indeksy. 

2. Brak Porad Inwestycyjnych, Podatkowych lub Transakcyjnych: IBIE nie zapewnia porad 

inwestycyjnych, podatkowych ani transakcyjnych. Nasza usługa to „tylko realizacja”, co oznacza, że 

działamy wyłącznie zgodnie z Twoimi instrukcjami i nie będziemy Ci doradzać w zakresie żadnych 

transakcji, ani nie będziemy monitorować Twoich decyzji transakcyjnych w celu ustalenia, czy są one 

odpowiednie dla Ciebie lub aby pomóc Ci uniknąć strat. Powinieneś zasięgnąć porady finansowej, prawnej, 

podatkowej i innej profesjonalnej porady, czy kontrakty CFD są dla Ciebie odpowiednią inwestycją. 

3. Kontrakty CFD nie są przedmiotem Transakcji na Giełdzie Regulowanej i nie są Rozliczane w 

Centralnej 
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Izbie Rozrachunkowej: Kontrakty CFD to kontrakty z IBIE jako kontrahentem, które nie są przedmiotem 

transakcji na regulowanej giełdzie i nie są rozliczane w centralnej Izbie Rozrachunkowej. W związku z tym 

zasady i zabezpieczenia giełdowe i rozliczeniowe nie mają zastosowania dla transakcji kontraktami CFD z IBIE. 

4. Podlegasz Ryzyku Kredytowemu Kontrahenta w Transakcjach CFD: Ponieważ IBIE jest kontrahentem 

Twoich transakcji CFD, jesteś narażony na ryzyko finansowe i biznesowe, w tym ryzyko kredytowe, związane z 

transakcjami z IBIE. Oznacza to, że w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności IBIE może nie być w 

stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Ciebie. Należy jednak pamiętać, że IBIE jest uczestnikiem 

Irlandzkiego Programu Rekompensat dla Inwestorów (zwanego dalej „ICS”). Możesz mieć prawo do 

odszkodowania od ICS, jeśli nie będziemy w stanie wypełnić naszych zobowiązań. Więcej informacji na temat 

ICS można znaleźć na stronach https://centralbank.ie i https://www.investorcompensation.ie/. Więcej informacji 

na temat ICS można znaleźć w naszych Ogólnych Warunkach Transakcyjnych w naszej Umowie z Klientem 

IBIE. 

5. Kontrakty CFD nie dają żadnych Praw do Produktu Bazowego: Kontrakt CFD ma na celu zabezpieczenie 

zysku lub uniknięcie straty poprzez odniesienie do wahań ceny Produktu Bazowego, a nie poprzez przyjęcie 

dostawy jakiegokolwiek Produktu Bazowego. Żadna transakcja CFD nie daje użytkownikowi żadnych praw, 

prawa głosu, tytułu ani udziału w jakimkolwiek Produkcie Bazowym ani nie uprawnia ani nie zobowiązuje do 

nabycia, otrzymywania, posiadania, głosowania, dostarczania, zbywania lub bezpośredniego uczestnictwa w 

jakichkolwiek czynnościach korporacyjnych związanych z jakimkolwiek Produktem Bazowym. 

6. Rynki CFD są Zróżnicowane, Spekulacyjne i Zmienne: Możemy oferować kontrakty CFD na szereg Typów 

Produktów Bazowych (np. akcje, indeksy i pary walutowe), a każdy z Typów Produktów Bazowych wiąże się z 

ryzykiem specyficznym dla tego typu, na przykład w odniesieniu do zakresu i szybkości wahań cen oraz 

płynności rynku. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz specyficzne ryzyko związane z Typem Produktu 

Bazowego, zanim zaczniesz prowadzić transakcje powiązanymi kontraktami CFD. Rynki instrumentów 

pochodnych, takie jak rynki kontraktów CFD, mogą charakteryzować się dużą zmiennością. Ceny kontraktów 

CFD mogą ulegać szybkim wahaniom w szerokim zakresie i będą na nie wpływać, między innymi, cena 

rynkowa Produktu Bazowego kontraktu CFD, zyski i wyniki firmy lub spółek, których akcje składają się na 

Produkt Bazowy lub indeks (dla kontraktów CFD na akcje i indeksy), wyniki całej gospodarki, zmieniające się 

relacje podaży i popytu dla Produktu Bazowego lub powiązanych instrumentów i indeksów, programy i polityki 

rządowe, ekonomiczne i transakcyjne, stopy procentowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i 

gospodarcze oraz dominujące cechy psychologiczne właściwego rynku. 

7. Przykład Strat z tytułu Dźwigni Finansowej i Depozytu Zabezpieczającego na kontraktach CFD: Wymogi 

dotyczące Depozytu Zabezpieczającego dla kontraktów CFD podlegają Kontraktom Banku Centralnego Irlandii 

w sprawie Środka Interwencji Różnicowej zgodnie z art. 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 600/2014 „(zwanego dalej Środkiem CBI CFD), który wszedł w życie 1 sierpnia 2019 r., lub 

równoważny środek (środki) w dowolnym państwie członkowskim, w którym przebywa klient detaliczny. 

Wymogi dotyczące Depozytu Zabezpieczającego IBIE mogą przekraczać poziomy określone w Środku CBI 

CFD. Na przykład, jeśli kupisz pozycję CFD na akcje ABC, a całkowita wartość pozycji CFD wynosi 50,000 

EUR, a Wymagany Depozyt Zabezpieczający wynosi 20%, będziesz musiał wpłacić 10,000 EUR jako depozyt 

zabezpieczający. Jeśli wartość pozycji CFD w ABC spadnie następnie do 35,000 EUR, utracisz swój pierwotny 

depozyt w wysokości 10,000 EUR plus dodatkowe 5,000 EUR, które będziesz musiał zapłacić IBIE z powodu 

ochrony przed ujemnym saldem w Środku CBI CFD (z wyłączeniem prowizji, spreadów i kosztów 

finansowania). 

8. IBIE ma Prawo do Likwidacji Twoich Pozycji Bez Powiadomienia w Przypadku Niedoboru Depozytu 

Zabezpieczającego: Musisz monitorować swój rachunek, tak abyś zawsze posiadał wystarczające środki, aby 

spełnić Wymagania IBIE dotyczące Depozytu Zabezpieczającego. IBIE nie musi powiadamiać Cię o 

jakimkolwiek niespełnieniu Wymagań Depozytu Zabezpieczającego przed wykonaniem przez IBIE swoich praw 

wynikających z Umowy z Klientem IBIE, w tym między innymi o prawie do likwidacji pozycji na Twoim rachunku 

zgodnie ze Środkiem CBI CFD. IBIE nie będzie wystawiać wezwań do uzupełnienia depozytu 

zabezpieczającego; ani nie zezwoli na okres karencji w celu spełnienia wymagań dotyczących depozytu w 

ciągu dnia lub innych niedoborów depozytu zabezpieczającego; i jest upoważniony do natychmiastowej 

likwidacji pozycji na rachunku w celu spełnienia Wymagań dotyczących Depozytu Zabezpieczającego, bez 

wcześniejszego powiadomienia. Rynki IBIE mogą mieć „lukę” lub stracić płynność, a IBIE może nie być w 

stanie zamknąć pozycji po cenie, która pozwoliłaby uniknąć strat większych niż depozyt zabezpieczający. 

Podobnie, zgodnie ze Środkiem CBI CFD, IBIE może według własnego uznania opóźnić lub zdecydować się 

nie likwidować pozycji z deficytem depozytu zabezpieczającego. Jeśli chcesz uniknąć strat na jakiejkolwiek 

pozycji CFD, musisz samodzielnie zamknąć pozycję i nie polegać na IBIE, aby to zrobił. 

9. IBIE ma Prawo do Zmiany lub Podwyższenia swoich Wymagań w zakresie Depozytu Zabezpieczającego 

w Dowolnym Momencie: Wymogi dotyczące Depozytu Zabezpieczającego dla kontraktów CFD będą 

podlegać Środkowi CBI CFD. W zakresie, w jakim Wymogi dotyczące Depozytu Zabezpieczającego IBIE 

przekraczają poziomy depozytu zabezpieczające określone w Środku CBI CFD, IBIE może modyfikować 
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            Wymogi dotyczące Depozytu Zabezpieczającego dla dowolnego lub wszystkich klientów dla dowolnych 

otwartych lub nowych pozycji w dowolnym momencie, według własnego uznania IBIE. Jeśli zwiększymy nasze 

wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, może to uniemożliwić dodanie pozycji lub 

zabezpieczenie istniejących pozycji, jeśli masz niewystarczający kapitał. Jeśli wymagania dotyczące depozytu 

zabezpieczającego wzrosną na istniejących kontraktach CFD, będziesz musiał wpłacić dodatkowy kapitał z 

wyprzedzeniem lub Twoje pozycje mogą zostać zlikwidowane, jak opisano powyżej. 

10. Kontrakty CFD niosą ze sobą Ryzyko Płynności: IBIE nie jest zobowiązana do podawania notowań żadnego 

kontraktu CFD w żadnym momencie, a IBIE nie gwarantuje ciągłej dostępności notowań lub transakcji 

jakimkolwiek CFD. IBIE może według własnego uznania zaprzestać notowania kontraktów CFD i/lub 

zaprzestać zawierania nowych transakcji CFD w dowolnym momencie z powodu braku danych rynkowych, 

zatrzymań, zawieszeń lub błędów lub braku płynności lub zmienności na rynku dla Produktu Bazowego, 

własnego ryzyka lub parametrów zysku IBIE, błędów technicznych, problemów z komunikacją, wydarzeń 

rynkowych lub politycznych, gospodarczych lub rządowych, klęsk żywiołowych lub naturalnych, lub z innych 

powodów. 

11. Będziesz Płacić Prowizje, Spready i Opłaty Finansowe między Innymi Koszty Transakcji kontraktami 

CFD: IBIE pobiera prowizje od Twoich transakcji CFD. Ponadto zapłacisz spread za transakcje CFD, co 

oznacza, że cena, którą zapłacisz za zakup CFD, będzie na ogół o pewną kwotę wyższa niż teoretyczna 

wartość rynkowa CFD, a cena, którą otrzymasz przy sprzedaży CFD, będzie nieco  niższa niż teoretyczna 

wartość rynkowa kontraktu CFD. Będziesz także płacić opłaty finansowe (odsetki) od swoich długich pozycji 

CFD (możesz otrzymać rabat od swoich krótkich kontraktów CFD lub zapłacić odsetki, w zależności od stóp 

procentowych). Wszystkie te koszty obniżą całkowity zwrot (lub zwiększą stratę) z inwestycji w kontrakt CFD. 

12. Ryzyko Wahań Kursów Walut Obcych: Kiedy prowadzisz transakcje kontraktami CFD denominowanymi w 

walucie innej niż waluta bazowa lub waluta zdeponowana na rachunku IBIE, wszystkie marże, zyski, straty 

oraz kredyty i debety związane z tym CFD są obliczane przy użyciu waluty, w której denominowany jest CFD. 

W związku z tym na Twoje zyski lub straty będą dodatkowo wpływać wahania kursów wymiany między walutą 

rachunku a walutą, w której denominowany jest kontrakt CFD. IBIE stosuje „haircut” depozytu 

zabezpieczającego, aby odzwierciedlić to ryzyko, tak więc Wymagany depozyt zabezpieczający na CFD będzie 

faktycznie wyższy. 

13. Ryzyko Wahań Stóp Procentowych: Stopy procentowe podlegają wahaniom, co wpłynie na opłaty (lub 

rabaty) finansowe, które zapłacisz (lub możesz otrzymać) z tytułu długich (lub krótkich) pozycji CFD. Wpłynie to 

również na Twoje całkowite zyski lub straty. 

14. Ryzyko Zmian Regulacyjnych i Podatkowych: Zmiany w przepisach podatkowych i innych przepisach, 

polityce rządowej, fiskalnej, monetarnej i regulacyjnej mogą mieć niekorzystny wpływ na wartość Twoich 

kontraktów CFD, podatek, który płacisz od kontraktów CFD oraz całkowity zwrot z CFD. 

15. IBIE ma Prawo do Korygowania Błędów Transakcyjnych: IBIE może anulować, skorygować lub zamknąć 

transakcje CFD po potwierdzeniu przez Ciebie poprawienia błędów, w tym między innymi w przypadku gdy 

transakcje CFD wykonane w czasie i po cenie, w której lub w pobliżu której odbywają się transakcje na rynku 

dla Produktu Bazowego zostały anulowane lub skorygowane przez giełdy lub centra rynkowe, transakcje CFD 

podlegały błędom technicznym na platformie IBIE oraz transakcje CFD nie były związane w uzasadniony 

sposób z prawidłową ceną rynkową Produktu Bazowego lub CFD. 

16. Możesz być Niezdolny do Krótkich CFD lub możesz Doświadczyć Przymusowego Zamknięcia Otwartej 

Krótkiej Pozycji: W zależności od przepisów, warunków rynkowych pożyczek i wypożyczek lub innych 

czynników, krótka sprzedaż kontraktów CFD na akcje i indeksy może być dozwolona lub nie, w zależności od 

Produktu Bazowego. Ponadto, z zastrzeżeniem Środka CBI CFD, IBIE zastrzega sobie prawo, w dowolnym 

momencie według własnego uznania, do zamknięcia otwartej transakcji krótkiej CFD. 

17. Prawa IBIE do Dostosowywania, Modyfikowania i/lub Zamykania Transakcji CFD w Przypadku Działań 

Korporacyjnych Wpływających na Produkt Bazowy: W przypadku działań korporacyjnych wpływających na 

produkt bazowy kontraktu CFD na akcje lub indeksy (np. splity, spin-offy, oferty praw, fuzje i przejęcia itp.): i) 

IBIE, według własnego uznania, określi odpowiednią korektę lub modyfikację lub działania, które należy podjąć, 

jeśli takie istnieją, i kiedy w odniesieniu do CFD w celu zachowania ekonomicznego ekwiwalentu praw i 

obowiązków stron; ii) Jako uzupełnienie lub alternatywę powyższego, IB IE zastrzega sobie prawo, według 

własnego uznania, do zamknięcia Twojej otwartej pozycji CFD w Produkcie Bazowym przed Działaniem 

Korporacyjnym. 

18. Ryzyko Zakłócenia lub Przerwania Dostępu do Systemów i Usług Elektronicznych IBIE: IBIE polega na 

oprogramowaniu komputerowym, sprzęcie i infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz sieci w celu świadczenia 

usług klientom, a bez tych systemów IBIE nie może świadczyć usług. Te systemy i usługi komputerowe, takie 

jak te używane przez IBIE, są z natury podatne na zakłócenia, opóźnienia lub awarie, które mogą spowodować 

utratę dostępu do platformy transakcyjnej IBIE lub mogą 
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spowodować, że IBIE nie będzie w stanie oferować notowań lub transakcji CFD, lub może mieć negatywny 

wpływ na niektóre lub wszystkie aspekty usług IBIE. Zgodnie z Umową z Klientem IBIE, akceptujesz systemy i 

usługi IBIE „tak jak są”, a nasza odpowiedzialność wobec ciebie jest ograniczona. Musisz również utrzymywać 

alternatywne ustalenia transakcyjne oprócz swojego rachunku IBIE w celu realizacji swoich zleceń w przypadku, 

gdy system elektroniczny i usługi IBIE są niedostępne. 

C. FOREX: 

1. Ta sekcja opisuje charakterystykę i ryzyko związane z transakcjami Spot Forex i Forex CFD za pośrednictwem 

IBIE. Jeśli prowadzisz transakcje kontraktami CFD na Forex za pośrednictwem IB IE, ryzyko opisane w tej sekcji 

jest dodatkiem do ryzyka opisanego w sekcji powyżej dotyczącej kontraktów CFD. 

2. Z POWODU DŹWIGNI FINANSOWEJ I INNYCH UJAWNIONYCH TUTAJ RODZAJÓW RYZYKA, MOŻESZ 

SZYBKO STRACIĆ WSZYSTKIE ŚRODKI, KTÓRE ZDEPONOWAŁEŚ W CELU TRANSAKCJI NA RYNKU 

FOREX I MOŻESZ STRACIĆ WIĘCEJ NIŻ ZDEPONUJESZ. 

3. Ryzyko Kursowe: Kursy wymiany między walutami obcymi mogą się szybko zmieniać ze względu na szeroki 

zakres warunków ekonomicznych, politycznych i innych, narażając Cię na ryzyko strat kursowych. Jeśli 

prowadzisz transakcje na rynku Forex przy użyciu dźwigni finansowej (tak jak w przypadku kontraktów Spot 

Forex lub Forex CFD z dźwignią finansową), wpływ wahań kursów walutowych jest większy i ponosisz większe 

ryzyko i możliwość większych strat. 

4. Charakter Transakcji Forex Pomiędzy Tobą a IBIE: Kiedy zawierasz transakcję Forex z IBIE, IBIE jest 

kontrahentem Twojej transakcji. Forex nie jest przedmiotem transakcji na giełdzie regulowanej i nie jest 

rozliczany w centralnej Izbie Rozrachunkowej. W związku z tym zasady i zabezpieczenia giełdowe i 

rozliczeniowe nie mają zastosowania dla transakcji na rynku Forex z IBIE. Ponieważ IBIE jest kontrahentem 

Twoich transakcji CFD, jesteś narażony na ryzyko finansowe i biznesowe, w tym ryzyko kredytowe, związane z 

transakcjami z IBIE. Oznacza to, że w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności IBIE może nie być w 

stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Ciebie. Platforma transakcyjna IBIE Forex, której możesz 

używać do zawierania transakcji na rynku Forex, jest połączona tylko z IBIE i uzyskujesz dostęp do platformy 

transakcyjne tylko w celu dokonywania transakcji z IBIE. Nie prowadzisz transakcji z żadnymi innymi 

podmiotami ani klientami IBIE, uzyskując dostęp do takiej platformy. Dostępność i działanie platformy, w tym 

konsekwencje niedostępności platformy transakcyjnej z jakiegokolwiek powodu, podlegają wyłącznie warunkom 

Twojej Umowy z Klientem IBIE. 

5. Kiedy zawierasz transakcję na rynku Forex z IBIE, IBIE może sama ponosić ryzyko działania jako kontrahent lub 

może zabezpieczyć swoje ryzyko, zawierając transakcję kompensacyjną z jednym z podmiotów 

stowarzyszonych IBIE, z innym klientem, który wprowadza notowania do systemu IBIE, lub z bankiem 

zewnętrznym lub dostawcą płynności (zwanym dalej „Dostawcą Forex”). W takich transakcjach Dostawca 

Forex nie działa w charakterze doradcy finansowego ani powiernika wobec Ciebie lub IBIE, ale raczej bierze 

drugą stronę transakcji kompensacyjnej IBIE w ramach transakcji na warunkach rynkowych. Powinieneś być 

świadomy, że IBIE lub Dostawca Forex mogą od czasu do czasu zajmować znaczące pozycje i mogą tworzyć 

rynek lub w inny sposób kupować lub sprzedawać instrumenty podobne lub ekonomicznie powiązane z 

transakcjami Forex zawieranymi przez Ciebie. IBIE i jego Dostawcy Forex mogą również podejmować własne 

działania transakcyjne, w tym transakcje zabezpieczające(hedging) związane z zainicjowaniem lub 

zakończeniem transakcji Forex z IBIE, co może niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową lub inne czynniki leżące 

u podstaw transakcji Forex zawartej przez Ciebie, a tym samym na wartość takiej transakcji. 

6. Ceny na Transakcjach IB IE Forex: Ceny podawane klientom przez IBIE za transakcje na rynku Forex będą 

ustalane według uznania IB IE i/lub na podstawie notowań Dostawcy Forex i nie będą ustalane w drodze 

konkurencyjnej aukcji, jak na rynku giełdowym. Ceny podawane przez IBIE dla transakcji na rynku Forex mogą 

zatem nie być najbardziej konkurencyjnymi dostępnymi cenami. 

7. Poślizg Cenowy, Anulowanie Zlecenia i Korekta: Ceny podawane w systemie IBIE generalnie 

odzwierciedlają ceny, po których Dostawcy Forex IB IE są skłonni prowadzić transakcje. Ceny notowane na 

platformie IBIE odzwierciedlają zmieniające się warunki rynkowe, dlatego notowania mogą i zmieniają się 

szybko. W związku z tym, gdy Zlecenie klienta jest przyjmowane i przetwarzane przez system IBIE, wycena na 

platformie IBIE może różnić się od oferty wyświetlanej, gdy Zlecenie zostało wysłane przez klienta. Ta zmiana 

ceny jest powszechnie określana jako „poślizg”. IBIE generalnie nie wykona zlecenia klienta po określonej cenie, 

chyba że IBIE będzie w stanie prowadzić transakcje po tej cenie z jednym z Dostawców Forex IBIE. Jeśli klient 

wysyła zlecenie na transakcję na rynku Forex, ale żądana przez klienta cena nie jest już dostępna, a tym samym 

zlecenie nie podlega sprzedaży, IBIE nie zrealizuje zlecenia, ale może umieścić je w arkuszu zleceń z limitem 

IBIE zgodnie z obowiązującymi instrukcjami klienta. IBIE może później zrealizować zlecenie, jeśli stanie się ono 

zbywalne. Chociaż IBIE stara się uzyskać najlepszą cenę dla zleceń klientów  
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w transakcjach na rynku Forex, ze względu na nieodłączną możliwość opóźnień transmisji między klientami, 

Dostawcami IBIE i Forex lub inne kwestie techniczne, ceny realizacji mogą być gorsze niż notowania 

wyświetlane na IBIE Platforma. Aby zrealizować Twoje Zlecenie, IBIE zazwyczaj angażuje się w transakcje typu 

back-to-back z jednym lub większą liczbą kontrahentów. Kontrahenci ci mogą czasami anulować lub 

dostosować transakcje na rynku Forex z nami w przypadku problemów rynkowych lub technicznych. W takich 

przypadkach możemy być zmuszeni do anulowania lub dostosowania transakcji Forex, które wykonałeś. 
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