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Ostrzeżenie o ryzyku  
 
Niniejszy dokument stanowi ostrzeżenie o ryzyku wydane przez spółkę London Capital 
Group Ltd (LCG).  
 
Ostrzeżenie to zostało wydane zgodnie z wymaganiami Urzędu Nadzoru Finansowego 
(FCA) ze względu na zamiar dokonywania przez klienta transakcji na instrumentach 
finansowych w formie tzw. spread bets i/lub kontraktów CFD za pośrednictwem LCG. Celem 
niniejszego ostrzeżenia jest pomoc klientowi w zrozumieniu charakteru produktów i usług 
LCG oraz związanego z nimi ryzyka, niemniej ostrzeżenie to nie może ujawnić ani objaśnić 
oraz nie ujawnia ani nie objaśnia wszystkich rodzajów ryzyka i innych istotnych aspektów 
związanych z dokonywaniem transakcji na takich produktach. Klient powinien poświęcić 
odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się ze wszystkimi stosownymi informacjami, które 
zostały mu dostarczone, w tym z niniejszym ostrzeżeniem o ryzyku, naszym regulaminem, 
zasadami realizacji zleceń oraz informacjami zamieszczonymi na naszej witrynie i naszych 
platformach internetowych.  
 
Produkty inwestycyjne 
 
Transakcje na produktach inwestycyjnych, takich jak spread bets i/lub kontrakty CFD 
(w niniejszym ostrzeżeniu zwane „Transakcjami”), wiążą się z wysokim ryzykiem utraty 
kapitału z uwagi na możliwość gwałtownych niekorzystnych wahań cen. Klient nie powinien 
angażować się w tę formę inwestowania, jeżeli nie rozumie charakteru zawieranych 
Transakcji ani rzeczywistego zakresu swojego narażenia na ryzyko straty. Zysk i strata 
klienta będą się zmieniać w zależności od zakresu wahań cen na rynkach instrumentów 
bazowych stanowiących podstawę danej transakcji, a straty klienta mogą przekroczyć 
wielkość początkowego depozytu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skorzystać 
z niezależnej porady profesjonalnego doradcy.  
 
Celem tych Transakcji jest zapewnienie zysku lub uniknięcie straty w związku z wahaniami 
cen na rynku instrumentu bazowego. W kontekście działalności LCG instrument bazowy 
może stanowić pojedynczy papier wartościowy, koszyk papierów wartościowych, indeks 
papierów wartościowych, kurs wymiany dwóch walut, produkt skarbowy, kruszec, surowiec 
lub inny instrument inwestycyjny, zgodnie z okresowymi ustaleniami LCG przedstawianymi w 
formie pisemnej.  
 
Poniższe warunki dotyczą każdej Transakcji:  
 

• żadna ze stron nie nabywa żadnego interesu prawnego ani prawa do nabycia, ani nie 
ma obowiązku sprzedaży, zakupu, utrzymywania, dostarczenia lub otrzymania 
instrumentu bazowego; żadna ze stron nie nabywa żadnych praw głosu w związku 
z instrumentem bazowym; oraz  

• prawa i obowiązki każdej ze stron wynikające z Transakcji polegają przede wszystkim 
na dokonywaniu i otrzymywaniu płatności związanych z powiązanymi Transakcjami.  

 
Klient może zostać wezwany do założenia w krótkim terminie dodatkowego depozytu 
o znaczącej wielkości w celu utrzymania swojej pozycji. W razie niedostarczenia przez 
klienta takich dodatkowych środków w wymaganym terminie pozycja klienta może zostać 
zamknięta ze stratą, a klient będzie odpowiedzialny za powstały w ten sposób deficyt. Klient 
powinien ściśle monitorować swoje pozycje i zawsze mieć dostęp do naszych platform 
w czasie posiadania przez niego otwartych pozycji lub zleceń oczekujących.  
Koszty i opłaty 
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Przed zawarciem Transakcji klient powinien upewnić się, że przeczytał i zrozumiał informacje 
dotyczące kosztów i opłat LCG. Informacje na temat kosztów i opłat LCG można znaleźć na 
witrynie internetowej spółki.  
 
Odpowiedniość transakcji 
 
Dla wielu osób powyższe Transakcje nie są odpowiednie. Klient powinien zatem dokładnie 
rozważyć, czy Transakcje te są dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę określone 
okoliczności i dostępne zasoby finansowe oraz swoje cele inwestycyjne. Podejmując decyzję 
dotyczącą zaangażowania się w tę formę inwestowania, należy mieć świadomość wysokiego 
poziomu dźwigni finansowej („lewaru”) związanej z tymi rodzajami produktów 
inwestycyjnych. Wynika to ze wstępnych wymogów finansowych mających zastosowanie do 
takich Transakcji, które zazwyczaj przewidują stosunkowo niewielki depozyt zabezpieczający 
w stosunku do ogólnej wartości rynkowej danej Transakcji, w związku z czym względnie 
niewielka zmiana na rynku instrumentu bazowego może wywrzeć nieproporcjonalnie istotny 
wpływ na Transakcję klienta. Jeżeli zmiana na rynku instrumentu bazowego będzie 
z korzyścią dla klienta, klient może osiągnąć atrakcyjny zysk, niemniej równie mała zmiana 
rynkowa na niekorzyść może nie tylko spowodować szybką utratę całego depozytu 
zabezpieczającego, lecz także narazić klienta na wysoką dodatkową stratę przekraczającą 
wysokość depozytu początkowego.  
 
Choć platformy LCG oferują funkcje pomagające klientowi w minimalizowaniu ryzyka straty, 
LCG nie gwarantuje skuteczności żadnej z nich, a klienci nie powinni polegać na nich 
podczas podejmowania decyzji.  
 
Przed otwarciem rachunku klienta na podstawie dostarczonych przez niego informacji LCG 
oceni, czy wiedza i doświadczenie klienta są wystarczające, aby zrozumiał ryzyko związane 
z transakcjami spread betting i/lub kontraktami CFD. Klient zostanie przez nas 
poinformowany, jeżeli na podstawie przeprowadzonej oceny uznamy, że nasze produkty 
i usługi nie są dla niego odpowiednie. W przypadku otrzymania takiego ostrzeżenia klient 
powinien powstrzymać się od dokonywania transakcji za naszym pośrednictwem. Jeżeli 
mimo to klient będzie chciał dokonywać transakcji za naszym pośrednictwem, powinien 
skorzystać z rachunku demonstracyjnego w celu zapoznania się z naszymi produktami 
i pełnego zrozumienia związanego z nimi ryzyka.  
 
Charakter niestanowiący porady 
 
LCG świadczy usługi wyłącznie na zasadzie realizacji zleceń klienta. Spółka nie udziela 
porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych, regulacyjnych ani finansowych. Wszelkie 
informacje udzielone klientowi służą wyłącznie określeniu stanu faktycznego i nie 
uwzględniają osobistych okoliczności klienta (np. środków będących w jego dyspozycji i tzw. 
apetytu na ryzyko). LCG może przekazać klientowi rzeczywiste informacje dotyczące rynku 
lub informacje dotyczące transakcji, o które klient złożył zapytanie, w zakresie procedur 
dotyczących transakcji, ryzyka związanego z tymi transakcjami oraz możliwości jego 
ograniczenia. Każda decyzja dotycząca skorzystania z produktów LCG jest wyłączną 
decyzją klienta — zalecamy zatem, aby przed rozpoczęciem dokonywania transakcji za 
pośrednictwem LCG klient skorzystał z niezależnej profesjonalnej porady odpowiednio 
wykwalifikowanego doradcy w zakresie wszelkich kwestii inwestycyjnych, finansowych, 
prawnych, regulacyjnych, podatkowych lub podobnych.  
 
  



3 

London Capital Group 
1 Knightsbridge, London, SW1X 7LX TRADE CONNECTED  

 

 

Produkty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (ang. OTC) 
 
Transakcje dokonywane za pośrednictwem LCG nie są realizowane na uznanej bądź 
wyznaczonej giełdzie inwestycyjnej — mają one charakter niezbywalnych instrumentów 
pochodnych pozagiełdowych lub będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym 
(ang. over-the-counter, OTC). Oznacza to, że klient zawiera Transakcje wyłącznie 
bezpośrednio z LCG oraz może zamykać te Transakcje wyłącznie za naszym 
pośrednictwem. Transakcje te mogą zatem narażać klienta na wyższe ryzyko niż transakcje 
będące przedmiotem obrotu giełdowego z uwagi na to, że zdolność klienta do otwierania i 
zamykania Transakcji zależy wyłącznie od możliwości przyjmowania i realizowania zleceń 
klientów przez platformy LCG. Na przykład aby zamknąć pozycję przed terminem, w którym 
w przeciwnym wypadku wygasłaby ona automatycznie, należy zastosować kwotowanie LCG, 
które może odzwierciedlać premię bądź dyskonto w stosunku do rynku instrumentu 
bazowego. Gdy rynek instrumentu bazowego jest zamknięty, kwotowanie LCG może być 
uzależnione od udziału innych klientów kupujących bądź sprzedających za pośrednictwem 
LCG. Wszelkie otwarte pozycje należy wówczas zamykać u tego samego dostawcy, za 
którego pośrednictwem pierwotnie dokonano ich otwarcia.  
 
 
Wszystkie Transakcje są prawnie wiążące dla obu stron i wykonalne przez obie strony.  
 
 
 
Luka cenowa 
 
Luka (poślizg cenowy) dotyczy sytuacji, w której cena rynkowa wzrasta do poziomu 
wyższego niż określony limit strat (ang. stop loss). Może to być spowodowane wyjątkową 
zmiennością określonego rynku instrumentu bazowego w danym okresie. W takich 
przypadkach rynek instrumentu bazowego może wstrzymać obrót oraz może ponownie 
rozpocząć obrót wyłącznie po cenie niższej niż poziom limitu strat „stop loss”. Wówczas 
określenie poziomu limitu strat „stop loss” może nie być skuteczne, a dana pozycja zostanie 
zamknięta z zastosowaniem bieżącego kwotowania LCG. W związku z powyższym klienci 
posiadający pozycje otwarte w zmiennym otoczeniu rynkowym powinni rozumieć potencjalny 
wpływ luki cenowej.  
 
Rynki zagraniczne i wschodzące charakteryzują się innymi rodzajami ryzyka niż rynki 
brytyjskie. W niektórych przypadkach ryzyko będzie większe, na przykład w przypadku 
rynków objętych mniej ścisłym nadzorem, charakteryzujących się większymi lub szybszymi 
wahaniami rynkowymi bądź mniejszą płynnością. Możliwość osiągnięcia zysku bądź 
poniesienia straty na transakcjach dokonywanych na rynkach zagranicznych i wschodzących 
lub na rynkach denominowanych w walutach zagranicznych będzie także zależeć od wahań 
zagranicznych stóp procentowych.  
 
W pewnych warunkach inwestycyjnych upłynnienie pozycji może być trudne, a nawet 
niemożliwe. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład w okresach szybko zmieniających 
się cen — jeżeli podczas jednej sesji cena wzrośnie bądź spadnie do takiego poziomu, na 
którym obrót będzie ograniczony lub zawieszony.  
 
 
Nie możemy zagwarantować ochrony środków klienta 
 
LCG ma obowiązek przechowywania środków klientów na wyodrębnionych rachunkach 
powierniczych zgodnie z zasadami FCA; spółka nie może jednak zagwarantować pełnej 
ochrony środków klienta, np. w sytuacji, gdy bank LCG stanie się niewypłacalny. Jeżeli klient 
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składa w LCG depozyt zabezpieczający jako zabezpieczenie, powinien ustalić z LCG 
sposób, w jaki spółka będzie wykorzystywać ten depozyt.  
 
Program Gwarantowania Usług Finansowych 
 
Współpraca klienta z LCG może być objęta Programem Gwarantowania Usług Finansowych 
(ang. Financial Services Compensation Scheme) (dalej zwanym „FSCS” lub „Programem”). 
Na wypadek, gdyby LCG groziła niewypłacalność, wszystkie środki klientów przechowywane 
na zewnętrznym pieniężnym rachunku bankowym klientów objęte są zabezpieczeniem. Na 
wypadek, gdyby niewypłacalność groziła bankowi zewnętrznemu, klientowi może 
przysługiwać odszkodowanie na podstawie Programu, jeżeli bank zewnętrzny nie byłby 
w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Zależy to od rodzaju działalności prowadzonej 
przez klienta, jego statusu oraz okoliczności roszczenia. W większości rodzajów działalności 
inwestycyjnej maksymalna kwota odszkodowania wynosi 50 000 GBP. Dodatkowe 
informacje na temat warunków odszkodowania można uzyskać od przedstawiciela FSCS.  
 
W tym celu można wysłać pismo do FSCS na adres 10th Floor, Beaufort House, 15 St 
Botolph Street, London EC3A 7QU albo wysłać e-mail na adres podany na witrynie 
internetowej Programu Gwarantowania Usług Finansowych  www.fscs.org.uk.  
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