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Regulamin alertów inwestycyjnych 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla spółki Forex TB Limited działającej pod nazwą ForexTB („Spółka” 
lub „my”) i jej klientów (zwanych dalej „Klientem” lub „Ty”), którzy zawarli ze Spółką Umowę z klientem, a 

także pomyślnie zapisali się do otrzymywania alertów inwestycyjnych. 

Przed zapisaniem się do otrzymywania alertów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z  treścią  

Regulaminu  i upewnić  się, że  wyrażasz  na  nie  zgodę.  Na punkty  Ostrzeżenie  i Ograniczenie 

odpowiedzialności, które znajdują się poniżej, jak również na fakt, że otrzymywanie alertów inwestycyjnych 

NIE jest obowiązkowe, a opcjonalne, należy położyć szczególny nacisk. 

OSTRZEŻENIE w ramach alertów inwestycyjnych 

Jeśli pomyślnie zapiszesz się do otrzymywania alertów inwestycyjnych, zaczniesz otrzymywać od nas różne  

alerty inwestycyjne za pośrednictwem wiadomości SMS. Ani usługa alertów inwestycyjnych ani treść 
wysyłanych do Ciebie poszczególnych wiadomości SMS NIE stanowi porad inwestycyjnych lub finansowych. 

Niniejsza analiza została opracowana przez zewnętrznego dostawcę i wysłana do Ciebie wyłącznie dla celów 

informacyjnych! Nie udzielamy porad co do zalet lub ryzyka związanego z określoną transakcją w oparciu  o  

wiadomości  SMS.  Klient  we  własnym  zakresie  podejmuje  decyzje  odnośnie korzystania z wiadomości 
SMS i innych istotnych decyzji na podstawie własnej oceny sytuacji. 

Potwierdzamy, że informacje zawarte w tej wiadomości SMS mają charakter ogólny i nie uwzględniają 

indywidualnej sytuacji osobistej, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Należy 
również zauważyć, że Spółka nie ma wpływu i nie wnosi żadnego wkładu w opracowywanie wspomnianych 

informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść SMS reprezentuje ocenę zewnętrznego dostawcy, a 
nie Firmy. Spółka nie deklaruje trafności treści wiadomości SMS ani korzystania z tej usługi. 

Ograniczenie odpowiedzialności 
Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie ze wspomnianej usługi ani za treść jakichkolwiek 

wiadomości SMS. Spółka nie gwarantuje dokładności, poprawności czy kompletności takich informacji ani 
skutków podatkowych lub prawnych jakiejkolwiek związanej z nimi transakcji.  

Spółka nie gwarantuje możliwości otrzymywania wiadomości SMS zawsze i w każdym miejscu. Spółka nie 

deklaruje czasu otrzymania takich wiadomości SMS przez Klienta i nie gwarantuje, że otrzyma on je 

równocześnie z innymi klientami. 

Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku, gdy alerty inwestycyjne nie zostaną prawidłowo 
wysłane z powodu jakiejkolwiek awarii, przerwy lub utraty połączenia w zakresie linii komunikacyjnych 

Spółki, Klienta, sieci publicznej lub ze względu na ataki hakerów, awarie ze strony dostawcy będącego osobą 

trzecią lub w przypadku działania siły wyższej będącego poza kontrolą Spółki.  

Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie w przypadku, gdy Twój system operacyjny 

lub telefon usunie lub opóźni dostarczenie wspomnianych wiadomości SMS. 

Procedury i uprawnienia 
Aby zacząć otrzymywać od Spółki alerty inwestycyjne, musisz być dotychczasowym klientem Spółki lub nim 

zostać (co podlega wymogom Spółki dot. otwierania kont) i dokonać wpłaty na swoje konto handlowe, która 
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sprawi, że staniesz się (przynajmniej) klientem z kontem Gold, aby być uprawnionym do korzystania z tej 

usługi. 

Następnie, tylko i wyłącznie jeśli tego chcesz, musisz skontaktować się ze swoim osobistym menedżerem 
konta, aby zapisać się do korzystania ze wspomnianej usługi. 

Liczba otrzymywanych codziennie alertów zależy od Twojego rodzaju konta inwestycyjnego (aby uzyskać 
więcej informacji zobacz poniższą tabelę). 

Jeśli posiadasz wiele kont handlowych w Spółce, każdy z nich będzie traktowany jako oddzielne konto i z tego 

powodu możesz otrzymywać alerty inwestycyjne na wszystkie z nich. 

Wymagania techniczne 

Aby otrzymywać alerty inwestycyjne, ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie i konserwacje 

kompatybilnego sprzętu, który jest konieczny do otrzymywania alertów inwestycyjnych, do którego należą 
m.in.: komputer osobisty, dowolny dostęp do internetu i telefon inna linia dostępu. Dostęp do internetu jest 

niezbędny, a Klient będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, które są konieczne w celu 

podłączenia do internetu lub linii telefonicznych. 

Zmiany 

Poniższe usługi i niniejszy Regulamin mogą być okresowo aktualizowane przez Spółkę przez  wysłanie  

powiadomienia  z  wyprzedzeniem  trzech  dni  roboczych  za  pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Zakończenie świadczenia usług 

Jeśli Umowa z klientem zostanie rozwiązana, utracisz również prawo do otrzymywania alertów 

inwestycyjnych. W każdej chwili mamy prawo do przełożenia lub zakończenia świadczenia niniejszej usługi 
przez wysłanie wypowiedzenia z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Twoje dane osobowe 

Nie będziemy ujawniać Twoich danych kontaktowych ani informacji na Twój temat zewnętrznego dostawcy. 
Twoje dane są zawsze poufne i przetwarzamy je zgodnie z postano wieniami Umowy z klientem. Dlatego 

mimo że o treści wiadomości SMS decyduje zewnętrznego dostawcy, aby chronić Twoją prywatność  

zobowiązujemy się do wysyłania wiadomości SMS. 

ZAPRZESTANIE otrzymywania alertów inwestycyjnych 

W każdej chwili masz prawo zażądać od Obsługi Klienta zaprzestania korzystania z usług bez ponoszenia 

jakichkolwiek opłat lub konsekwencji dla Twojego rachunku inwestycyjnego.  

Twoja zgoda 

Zapisując się do otrzymywania alertów inwestycyjnych: 

1. Wyrażasz zgodę niniejszy Regulamin.  
2. Zlecasz  nam  wysyłanie  alertów  inwestycyjnych  i  wykorzystaj  zdobyte  informacje  do 

inwestowania. 

Rozdzielność postanowień 
W przypadku, w którym jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy 

terytorialnie za niewykonalną, nielegalną lub będącą z konflikcie z jakimkolwiek przepisem lub regulacją 

prawną dowolnego rynku lub organu regulacyjnego, część taką od początku uznaje się za wyłączoną z 

https://www.investous.com/eu/account-types/
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niniejszego Regulaminu, a niniejszy Regulamin będzie interpretowany i wykonywany jak gdyby to 

postanowienie nigdy nie było w nim zawarte, natomiast legalność lub wykonalność pozostałych 
postanowień niniejszego Regulaminu lub legalność, ważność lub wykonalność tego postanowienia zgodnie 

z prawem i/lub regulacjami w jakiejkolwiek innej jurysdykcji nie ulegnie zmianie pod tym względem. 

Prawo i jurysdykcja 
Wszelkie spory i kontrowersje wynikające z, lub związane z niniejszym Regulaminem zostaną ostatecznie 

rozstrzygnięte w sądzie na Cyprze. Niniejszy Regulamin podlega prawu cypryjskiemu. 
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