
Oświadczenie o Ryzyku dotyczące Transakcji Metalami 

Szlachetnymi OTC z Interactive Brokers Ireland Limited 

(zwanym dalej „IBIE”) 

1. Transakcje Metalami Szlachetnymi są ryzykowne i możesz stracić więcej, niż zdeponujesz: 
Transakcje Metalami Szlachetnymi poza rynkiem regulowanym (zwanym dalej „OTC”) są wysoce ryzykowne 
ze względu na spekulacyjne i niestabilne rynki na tych produktach oraz dźwignię (marżę).. Transakcje tymi 
produktami mogą skutkować utratą większej kwoty środków niż zdeponowane na rachunku. Przed 
przystąpieniem do transakcji Metalami Szlachetnymi należy dokładnie rozważyć swoją sytuację 
finansową i tolerancję na ryzyko. Nie wolno prowadzić transakcji Metalami Szlachetnymi, chyba że 
jest się doświadczonym inwestorem o dużej tolerancji na ryzyko i zdolności finansowej do 
poniesienia strat w przypadku ich wystąpienia. 

2. Brak porad inwestycyjnych, podatkowych lub transakcyjnych: IBIE nie zapewnia porad 
inwestycyjnych, podatkowych ani transakcyjnych. Nasza usługa to „tylko realizacja” i będziemy postępować 
wyłącznie zgodnie z Twoimi instrukcjami i nie doradzamy Ci 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 Metale Szlachetne są dla Ciebie odpowiednią inwestycją. 

3. Metale Szlachetne nie są przedmiotem transakcji na Giełdzie Regulowanej i nie są rozliczane w 
Centralnej Izbie Rozrachunkowej: Transakcje na Metale Szlachetne OTC to transakcje z IBIE jako 
kontrahentem, które nie są przedmiotem transakcji na giełdzie regulowanej i nie są rozliczane w centralnej 
Izbie Rozrachunkowej. W związku z tym zasady i zabezpieczenia giełdowe i rozliczeniowe nie mają 
zastosowania do transakcji Metalami Szlachetnymi OTC z IBIE. 

4. Transakcje Metali Szlachetnych OTC są „Nieprzydzielone”, co oznacza, że IBIE nie przydzieli Ci ani 
nie będzie segregować w Twoim imieniu określonych partii Metali Szlachetnych. Zamiast tego IBIE 
zawarła umowę (umowy) powierniczą (powiernicze) z zewnętrznymi depozytariuszami Metali Szlachetnych 
w zakresie przechowywania nieprzydzielonych Metali Szlachetnych na zasadzie netto dla IBIE. Metale 
Szlachetne przechowywane na rachunku nieprzydzielonym nie są oddzielane od aktywów IBIE lub jego 
Depozytariusza Metali Szlachetnych, a Metale Szlachetne zapisane na rachunku nieprzydzielonym 
stanowią jedynie zobowiązanie dealera do dostarczenia Metali Szlachetnych i nie stanowią własności 
żadnej określonej partii Metali Szlachetnych. 

5. Odbiór Metali Szlachetnych z skarbców depozytariusza Metali Szlachetnych IBIE odbywa się na Twój 
koszt i ryzyko, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za transport i procedury bezpieczeństwa: 
IBIE generalnie zezwala na fizyczną dostawę bazowego Metalu Szlachetnego na Twoje żądanie, po 
uzgodnieniu z Depozytariuszem Metali Szlachetnych IBIE, z zastrzeżeniem jego zasad dostawy. Fizyczna 
dostawa Metali Szlachetnych może wymagać minimalnych ilości dostawy i może wiązać się z dodatkowymi 
opłatami. Depozytariusz Metali Szlachetnych IBIE jest upoważniony do wyboru partii, które mają być 
udostępnione. 

6. Podlegasz Ryzyku Kredytowemu Kontrahenta w transakcjach na Metalach Szlachetnych: Ponieważ 
IBIE jest kontrahentem Twoich transakcji na Metalach Szlachetnych, 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. 

7. Rynki Metali Szlachetnych są rynkami spekulacyjnymi i niestabilnymi: Rynki Metali Szlachetnych 
mogą być bardzo niestabilne. Na ceny Metali Szlachetnych wpływ będą miały, między innymi, wyniki całej 
gospodarki; zmieniające się relacje podaży i popytu na metal; program i polityka rządowa, komercyjna i 
transakcyjna; stopy procentowe; inflacja; krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze; 
oraz dominujące cechy psychologiczne właściwego rynku. 

8. Przykład Dźwigni Finansowej i Strat z tytułu Depozytu Zabezpieczającego na Metalach Szlachetnych: 
Korzystanie z dźwigni finansowej lub depozytu zabezpieczającego oznacza, że możesz stracić więcej, niż 
faktycznie zdeponowałeś na swoim rachunku, jeśli cena Metalu Szlachetnego zmieni się znacznie na Twoją 
niekorzyść. Na przykład, jeśli kupisz pozycję w Metalu Szlachetnym za 100,000 EUR, a Wymagany Depozyt 
Zabezpieczający wynosi 10%, będziesz musiał wpłacić 10,000 EUR jako depozyt zabezpieczający. Jeśli 
wartość pozycji na Metal Szlachetny spadnie do 80,000 EUR, utracisz pierwotny depozyt w wysokości 
10,000 EUR plus dodatkowe 10,000 EUR, które będziesz musiał zapłacić IBIE (z wyłączeniem prowizji, 
spreadów i kosztów finansowania). 

9. IBIE ma prawo zlikwidować Twoje pozycje bez uprzedzenia w przypadku Niedoboru Depozytu 
Zabezpieczającego: Musisz monitorować swój rachunek, aby przez cały czas rachunek zawierał 
wystarczający kapitał, aby spełnić Wymagania IBIE dotyczące Depozytu Zabezpieczającego. IBIE nie musi 
powiadamiać Cię o niespełnieniu Wymagań dotyczących Depozytu Zabezpieczającego przed wykonaniem 
przez IBIE swoich praw wynikających z Umowy z Tobą,  



10. w tym między innymi o prawie do likwidacji pozycji na Twoim rachunku (rachunkach).  W przeciwieństwie do 
praktyki niektórych innych brokerów i dealerów, którzy zezwalają na „okresy karencji” w celu 
zapewnienia zgodności z wymogami depozytu zabezpieczającego, IBIE generalnie nie będzie 
wystawiać wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego; generalnie nie zezwoli na okres 
karencji w celu wypełnienia dziennego (intra-day) lub innego niedoboru depozytu zabezpieczającego; 
i jest upoważniony do natychmiastowej likwidacji pozycji na rachunku w celu spełnienia Wymagań 
dotyczących Depozytu Zabezpieczającego, bez wcześniejszego powiadomienia. Nie możesz zakładać, 
że ogólna polityka IBIE dotycząca likwidacji pozycji z niedoborem depozytu zabezpieczającego zapobiegnie 
stracie większej kwoty niż zdeponowana w IBIE. Między innymi może z dnia na dzień wystąpić „luka” na 
rynkach, a IBIE może nie być w stanie zamknąć pozycji po cenie, która pozwoliłaby uniknąć strat większych 
niż Twój depozyt zabezpieczający. Podobnie IBIE może według własnego uznania opóźnić lub zdecydować 
się nie likwidować pozycji z deficytem depozytu zabezpieczającego. Jeśli chcesz uniknąć dalszych strat na 
jakiejkolwiek pozycji w Kontraktach Metali szle 

11.  
Szlachetnych, musisz samodzielnie zamknąć tę pozycję i nie polegać na IBIE, aby to zrobił. 

10. IBIE ma prawo do zmiany lub podwyższenia Wymagań dotyczących Depozytu Zabezpieczającego w 
dowolnym momencie: W celu ochrony firmy i naszych klientów IBIE może modyfikować Wymagania 
dotyczące Depozytu Zabezpieczającego dla dowolnego lub wszystkich klientów dla dowolnych otwartych lub 
nowych pozycji w dowolnym momencie, według wyłącznego uznania IBIE . Jeśli zwiększymy nasze 
Wymagania dotyczące Depozytu Zabezpieczającego, może to uniemożliwić Ci dodawanie pozycji lub 
zabezpieczanie istniejących pozycji. Jeśli wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego wzrosną na 
istniejących Metalach Szlachetnych, będziesz musiał zdeponować z wyprzedzeniem dodatkowy kapitał lub 
Twoje pozycje mogą zostać zlikwidowane. 

11. Metale Szlachetne niosą ze sobą ryzyko płynności: IBIE nie jest zobowiązany do przedstawiania notowań 
żadnego Metalu Szlachetnego w żadnym momencie i IBIE nie gwarantuje ciągłej dostępności notowań ani 
transakcji jakimkolwiek Metalem Szlachetnym. IBIE może według własnego uznania zaprzestać notowania 
Metali Szlachetnych i/lub zaprzestać zawierania nowych transakcji Metali Szlachetnych w dowolnym 
momencie. Będziesz płacić prowizje, spready i opłaty finansowe w ramach innych kosztów transakcji 
Metalami Szlachetnymi: IBIE będzie pobierać prowizje od transakcji na Metale Szlachetne. Ponadto 
zapłacisz spread na transakcjach Metalami Szlachetnymi, co oznacza, że cena, którą płacisz za zakup Metalu 
Szlachetnego, będzie na ogół o pewną kwotę wyższa niż teoretyczna wartość rynkowa Metalu Szlachetnego i 
cena, jaką otrzymasz, gdy sprzedasz Metal Szlachetny na ogół będzie o pewną kwotę niższa niż teoretyczna 
wartość rynkowa Metalu Szlachetnego. Będziesz także płacić opłaty za prowadzenie długich pozycji na Metal 
Szlachetny oraz opłaty za pożyczki na swoich krótkich pozycjach. Wszystkie te koszty obniżą całkowity zwrot 
(lub zwiększą stratę) z inwestycji w Metal Szlachetny. 

12. Ryzyko wahań Kursów Walut Obcych: Kiedy prowadzisz transakcje Metalem Szlachetnym 
denominowanym w walucie innej niż waluta bazowa lub waluta zdeponowana na rachunku IBIE, wszystkie 
depozyty zabezpieczające, zyski, straty i kredyty i debety związane z tym Metalem Szlachetnym są obliczane 
przy użyciu waluty, w której denominowany jest Metal Szlachetny. W związku z tym na Twoje zyski lub straty 
będą dodatkowo wpływać wahania kursów wymiany między walutą rachunku a walutą, w której 
denominowany jest Metal Szlachetny. IBIE stosuje „haircut” depozytu zabezpieczającego, aby odzwierciedlić 
to ryzyko, a zatem Wymóg Depozytu Zabezpieczającego dla Metali Szlachetnych skutecznie wzrośnie. 

13. Ryzyko wahań Stóp Procentowych: Stopy procentowe ulegają wahaniom, co będzie miało wpływ na opłaty 
związane z przechowaniem i pożyczaniem, które zapłacisz za pozycje na Metalach Szlachetnych. 

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 
Metali Szlachetnych, podatek, który płacisz od Metali Szlachetnych oraz całkowity zwrot na Metale 
Szlachetne. 

15. IBIE ma prawo do korygowania błędów transakcyjnych: IBIE może anulować, skorygować lub zamknąć 
transakcje na Metalach Szlachetnych po potwierdzeniu przez Ciebie poprawienia błędów, w tym między 
innymi błędów technicznych na platformie IBIE i transakcji na Metalach Szlachetnych, które nie są w 
uzasadniony sposób związane z prawidłową ceną rynkową. 

16. Możesz być niezdolny do krótkiej sprzedaży Metali Szlachetnych lub możesz zostać zmuszony do 
Zamknięcia otwartej pozycji krótkiej: W zależności od ograniczeń regulacyjnych, warunków rynkowych lub 
innych czynników, krótka sprzedaż Metali Szlachetnych może być dozwolona lub nie. Ponadto IBIE zastrzega 
sobie prawo, w dowolnym momencie, według własnego uznania, do zamknięcia Twojej otwartej krótkiej 
transakcji na Metal Szlachetny, wymagając od Ciebie zakupu Metalu Szlachetnego lub wystawiając zlecenie 
(zlecenia) na Twój rachunek w celu zakupu w Metalu Szlachetnym. 

17. 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 
swoich 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, co 
może spowodować utratę dostępu do platformy transakcyjnej IBIE lub może spowodować, że IBIE nie będzie 
w stanie oferować notowań Metali Szlachetnych lub transakcji lub może mieć negatywny wpływ na niektóre 
lub wszystkie aspekty usług IBIE. 



 

Zgodnie z Umową z Klientem IBIE, akceptujesz systemy i usługi IBIE „takie jakie 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. 


