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Zasady i Warunki Pierwszych Pozycji Chronionych 

 Wprowadzenie 

1. Niniejsze Zasady i Warunki (zwane dalej "Warunkami") regulują wszelkie działania w 
odniesieniu do narzędzia Pierwszych Pozycji Chronionych (niniejszym określanych, jako 
"PPCh"), w wyniku, czego zakwalifikowani klienci VIE FINANCE Α.Ε.P.Ε.Υ. S.A.. działający 
pod marką FORTISSIO (www.fortissio.com) (zwanej dalej "Spółką") otrzymają pełną 
ochronę swoich pierwszych pozycji zgodnie z poniższymi Warunkami. 

2. Spółka jest regulowaną grecką firmą inwestycyjną, zarejestrowaną w Hellenic Capital 
Markets Commission (HCMC) (http://www.hcmc.gr/),z licencją nr. 4/792/20.7.2017. 

3. PPCh są udostępniane wszystkim zakwalifikowanym klientom Spółki, jako narzędzie 
umożliwiające klientom ocenę produktu i związanego z nim ryzyka podczas handlu 
kontraktami CFD w realnym środowisku transakcyjnym. 

4. Kiedy konto inwestycyjne zostanie zweryfikowane i zatwierdzone, pierwsze pięć (5) 
pozycji będzie chronione. 

5. Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania lub ograniczenia dowolnego z PPCh w 
dowolnym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia.  
  

6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego z niniejszych Warunków lub całości 
PPCh w dowolnym czasie po powiadomieniu swoich klientów poprzez opublikowanie 
zmienionych Warunków na stronie internetowej FORTISSIO (www.fortissio.com). W 
powyższym przypadku oraz w przypadku, gdy klient nie chce kontynuować korzystania z 
PPCh, klient może skontaktować się z obsługą klienta w celu wycofania PPCh.  
 

7. Zaleca się, aby zawsze zapoznać się z odpowiednimi Zasadami i Warunkami przed 
akceptacją otrzymywania korzyści handlowych od Spółki.  
 

Warunki Kwalifikalnosci  

8. PPCh są dostępne dla klientów, którzy: 

a. otwierają nowy konto handlowe w Spółce; 

b. zostaną zaakceptowani i zatwierdzeni przez Dział Zgodności (Compliance) Spółki, 
jako klient; 

c. nie posiadają już istniejącego konta handlowego w Spółce; i 

9. Tylko pierwsze pięć (5) pozycji będzie chronionych zgodnie z Warunkami PPCh. 
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10. Nieuczciwe, wielokrotne lub nieprawidłowo wypełnione wnioski nie będą przyjmowane, 
podobnie jak wnioski wniesione z naruszeniem lub nieprzestrzeganiem zasad i przepisów 
dotyczących firm inwestycyjnych. 

11. Klienci korzystający z platformy MetaTrader (MT4) nie będą uprawnieni do PPCh. 

PPCh 

12. Wszelkie fundusze utracone podczas pierwszych pięciu (5) chronionych pozycji zostaną 
zwrócone na rachunek handlowy. Wszelkie wygenerowane zyski mogą być wypłacone 
przez klienta, o ile nie posiada on otwartych pozycji. 

13. Minimalna wartość pozycji wynosi 3,500 jednostek waluty bazowej, a maksymalna 
wartość pozycji wynosi 10,000 (dziesięć tysięcy) jednostek waluty bazowej lub 
równowartość ekspozycji do 10 000 USD (dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich) w 
przypadku kontraktów CFD. 

14. W przypadku ekspozycji większej niż wskazana w pkt 13 powyżej, Spółka zastrzega sobie 
prawo do zmiany kwoty pozycji określonej w pkt 13 powyżej. 

15. Symbole dostępne dla PPCh są ograniczone oraz są dostępne do wglądu dla każdego 
klienta na platformie, a dźwignia finansowa dostępna na PPCh wynosi 1:20. 

16. Pierwsze chronione pozycje muszą być zamknięte na początku trzeciego (3) dnia, a 
maksymalny czas trwania transakcji to siedemdziesiąt dwie (72) godziny od momentu 
otwarcia. W przypadku niedotrzymania tych warunków, odpowiadające pozycje(-a) 
zostaną automatycznie zamknięte przez system po kursach rynkowych. 

 

Warunki Ogólne 

17. Spółka zastrzega sobie prawo do nie oferowania PPCh na kontraktach CFD dla transmisji 
za pośrednictwem Działu Brokerskiego lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. 

18. W przypadku jakiegokolwiek nadużycia PPCh, takiego jak jakakolwiek forma 
zabezpieczenia (hedge), Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania powiązanego 
narzędzia i / lub zamknięcia rachunku handlowego klienta bez żadnego dodatkowego 
powiadomienia. 

19. Wszystkie Warunki PPCh są niezbędne i wiążące. 

20. Wszystkie Warunki PPCh podlegają prawu i przepisom Grecji. 

21. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków PPCh lub w związku z nimi będą 
rozstrzygane wyłącznie w sądach greckich.  
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Oświadczenie o ryzyku: "Kontrakty na różnice kursowe" (CFD) są zwykle produktami 
lewarowanymi. Pozagiełdowy handel (OTC) kontraktami CFD związanymi z towarami, 
Forex, indeksami, akcjami i kryptowalutami niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może 
doprowadzić do utraty całego Twojego depozytu. W związku z tym kontrakty CFD mogą 
nie być odpowiednie i / lub właściwe dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś 
inwestować pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Przed podjęciem 
decyzji o handlu należy zdawać sobie sprawę z każdego ryzyka związanego z 
pozagiełdowym handlem (OTC) kontraktami CFD i zasięgnąć porady niezależnego i 
odpowiednio licencjonowanego doradcy finansowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości 
nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy przyszłościowe nie 
stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Informacje dostarczone przez 
VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. są informacjami ogólnymi, które nie powinny być 
interpretowane, jako porady inwestycyjne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Powyższy tekst jest tłumaczeniem wersji angielskiej, która jest przeważająca] 
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