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 Informacje ogólne  
 
1. Regulacje prawne  
 
London Capital Group Ltd (LCG) posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega 
nadzorowi Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA). Spółka została 
zarejestrowana pod numerem 182110. Siedziba FCA znajduje się pod adresem 25 The 
North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, a adres strony głównej witryny 
internetowej FCA to www.fca.org.uk.  
 
Nadzór FCA wiąże się z obowiązkiem dokonywania przez LCG rygorystycznych kontroli 
w zakresie adekwatności kapitału i środków pieniężnych klienta. Wszystkie środki pieniężne 
przechowywane przez LCG - w tym depozyty, zyski klientów, a nawet nierozliczone czeki na 
rzecz klientów indywidualnych - przechowywane są na wyodrębnionych rachunkach 
bankowych.  
 
Kontrakty różnic kursowych (CFD) wiążą się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Inwestor 
może osiągnąć zyski bądź ponieść straty wielokrotnie przewyższające kwotę wniesionego 
wkładu lub pierwotnie złożonego depozytu. Do dokonywania transakcji inwestor powinien 
wykorzystywać wyłącznie środki, na których utratę może sobie pozwolić. Długi zaciągnięte 
w ramach obrotu kontraktami CFD są prawnie wiążące i egzekwowalne. Inwestor powinien 
upewnić się, czy w pełni rozumie ryzyko związane z obrotem powyższymi instrumentami, 
oraz w razie potrzeby zasięgnąć stosownej porady. Kontrakty CFD mogą nie być 
odpowiednimi instrumentami inwestycyjnymi dla każdego klienta. Zdecydowanie zaleca się 
przeczytanie „Ostrzeżenia o ryzyku“ oraz „Regulaminu” przed rozpoczęciem inwestowania.  
 
Należy pamiętać, że przepisy podatkowe mogą ulec zmianie lub mogą się różnić, jeżeli 
inwestor płaci podatek w jurysdykcji innej niż Zjednoczone Królestwo. Sposób 
opodatkowania uzależniony jest od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może podlegać 
zmianom w przyszłości.  
 
Informacje znajdujące się na witrynie internetowej LCG nie są przeznaczone dla 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych ani żadnego określonego kraju poza terytorium 
Zjednoczonego Królestwa, w którym ich rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby 
sprzeczne z lokalnymi przepisami lub regulacjami. Osoby odwiedzające witrynę LCG mają 
obowiązek zaakceptować regulamin oraz przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych 
przepisów ustawowych i wykonawczych.  
 
Choć LCG podjęła wszelkie starania, aby zagwarantować dokładność informacji 
umieszczonych na swojej witrynie, informacje te mogą zostać zmienione, często bez 
powiadomienia. Służą one wyłącznie do celów orientacyjnych, a LCG nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za ich dokładność ani inne aspekty.  
 
2. Postępowanie ze środkami klientów przechowywanymi przez LCG  
 
Obowiązujący system prawny  
 
LCG posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i jest objęta nadzorem FCA, w 
związku z czym ma obowiązek przestrzegania zasad FCA dotyczących środków pieniężnych 
klientów w zakresie obsługi środków należących do swoich klientów.  
 
Zasady dotyczące środków pieniężnych klientów mają na celu zagwarantowanie 
odpowiedniej ochrony środków przechowywanych w imieniu klientów przez uprawniony 
podmiot poprzez narzucenie obowiązku wydzielenia środków klientów ze środków własnych 
tego podmiotu, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności określonych poniżej.  
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Powyższy obowiązek wydzielenia środków klientów ze środków własnych podmiotu 
realizowany jest poprzez przechowywanie środków wpłacanych przez klientów na 
wyodrębnionych rachunkach bankowych uznanych przez bank podmiotu za rachunki 
pieniężne klientów. Rachunki pieniężne klientów LCG prowadzone są w różnych bankach.  
 
Zgodnie z zasadami FCA dotyczącymi środków pieniężnych klientów środki klientów 
przechowywane przez LCG na powyższych rachunkach podlegają warunkom w zakresie 
powiernictwa ustawowego, obowiązującym automatycznie na mocy art. 139 ust. 1 brytyjskiej 
Ustawy o rynkach i usługach finansowych z 2000 r.  
 
Zawarcie umowy o prowadzenie rachunku powierniczego powoduje powstanie stosunku 
powierniczego między LCG a jej klientami, na podstawie którego środki klientów 
przechowywane na rachunkach pieniężnych klientów prowadzonych przez LCG w jej 
własnym imieniu pozostają faktyczną własnością klientów, stosownie do ich odpowiednich 
proporcjonalnych udziałów w tych środkach. W związku z powyższym środki pieniężne 
przechowywane przez LCG w imieniu klientów na rachunkach pieniężnych klientów nie będą 
wykorzystywane do zaspokojenia roszczeń jakichkolwiek innych wierzycieli LCG.  
 
Środki wpłacone przez klienta na jego rachunek w LCG będą zawsze przechowywane na 
rachunkach pieniężnych klientów LCG, z wyjątkiem pewnych ograniczonych okoliczności 
dozwolonych na podstawie zasad FCA dotyczących środków pieniężnych klientów.  
 
Ograniczone wyjątki  
 
Jedynymi klientami, których środki nie będą przechowywane na rachunkach pieniężnych 
klientów, są klienci sklasyfikowani jako klienci instytucjonalni lub uprawnieni kontrahenci, 
którzy podpisali dokument poświadczający ich zgodę na przeniesienie tytułu do ich środków.  
 
Zgodnie z zasadami FCA dotyczącymi środków pieniężnych klientów LCG ma prawo wypłaty 
środków z rachunków pieniężnych klientów wyłącznie w ograniczonych okolicznościach. 
Najistotniejsze z tych okoliczności to takie, w których dana kwota staje się odpowiednio 
wymagalna od klienta na rzecz LCG — np. w celu spłaty zadłużenia klienta wobec LCG 
powstałego na skutek wystąpienia luki cenowej — dodatkowo lub zamiast żądania od klienta 
dokonania płatności na rzecz LCG. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej, gdy np. zawarta 
przez klienta transakcja na podstawie kontraktu CFD zostaje zamknięta „poza ceną” (ang. 
out of the money) — w takich okolicznościach LCG może wykorzystać środki zapisane 
w dobro rachunku klienta prowadzonego przez LCG w celu spłaty zadłużenia klienta wobec 
LCG.  
 
Co dzieje się ze środkami pieniężnymi klientów w razie bankructwa spółki lub jej 
banku?  
 
Zasady FCA dotyczące środków pieniężnych klientów określają sposób i zakres zwracania 
klientom środków przechowywanych na rachunkach pieniężnych klientów w przypadku 
bankructwa spółki przechowującej te środki na zlecenie swoich klientów.  
 
Zasady dotyczące środków pieniężnych klientów, w szczególności w zakresie wypłaty 
pieniędzy klientów w razie upadku spółki, mają złożony charakter. Jednak, podobnie jak 
wszystkie uprawnione podmioty, LCG podlega stałemu obowiązkowi korzystania ze środków 
pieniężnych klientów w sposób zgodny z tymi zasadami.  
 
W przypadku powstania niedoboru płatniczego klientowi przysługuje prawo do 
odszkodowania z Programu Gwarantowania Usług Finansowych (ang. Financial Services 
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Compensation Scheme). W przypadku większości rodzajów działalności inwestycyjnej 
maksymalna kwota odszkodowania wynosi 50 000 GBP.   
 
Podsumowanie  
LCG pragnie zapewnić, że bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki wynikające z prawa. 
W szczególności LCG podjęła stosowne działania mające na celu zapewnienie ochrony 
środków pieniężnych swoich klientów na mocy swoich obowiązków wynikających z zasad 
FCA dotyczących środków pieniężnych klientów.  
 
 
3. Odpowiedzialne dokonywanie transakcji  
 
LCG zależy na satysfakcji klientów z dokonywania transakcji za jej pośrednictwem, dlatego 
zobowiązuje się do świadczenia na ich rzecz bezpiecznych, rzetelnych i społecznie 
odpowiedzialnych usług. W związku z powyższym LCG udostępnia szereg środków i funkcji 
mających na celu zapewnienie klientom wsparcia i pomocy w odpowiedzialnym dokonywaniu 
transakcji.  
 
Uczciwe traktowanie klientów, z naciskiem na wyniki konsumentów, ma zasadnicze 
znaczenie z punktu widzenia postępowania i wartości wszystkich przedstawicieli 
kierownictwa wyższego szczebla LCG, którzy skutecznie przekazują komunikaty na temat 
uczciwego traktowania klientów oraz stosują odpowiednie środki kontroli i monitorowania 
w celu zagwarantowania uczciwego traktowania klientów przez wszystkich pracowników. 
Spółka ma jasną wizję w zakresie uczciwego traktowania klientów. Wizja ta znajduje 
odzwierciedlenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategicznych decyzji. Spółka w stosownych 
przypadkach wykorzystuje informacje zwrotne od swoich pracowników, klientów i osób 
trzecich do terminowego podejmowania działań w celu udoskonalenia obsługi klientów.  
 
Dostęp do historii klienta  
 
Klienci mogą łatwo uzyskać dostęp do pełnej historii swoich transakcji, depozytów i wypłat. 
Informacja o saldzie klienta jest zawsze dostępna po zalogowaniu na witrynie internetowej.  
 
Niepełnoletni  
 
Otwieranie rachunków i dokonywanie transakcji za pośrednictwem LCG przez osoby w wieku 
poniżej 18 lat jest niezgodne z prawem — LCG bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki 
w tym zakresie. LCG dokonuje weryfikacji wieku wszystkich klientów. Jeśli okaże się, że z 
witryny LCG korzysta osoba w wieku poniżej 18 lat, utraci ona wszelkie zyski, a jej dane 
zostaną przekazane policji. 
 
Systemy filtrujące  
 
W przypadku, gdy klient współdzieli komputer ze znajomymi lub członkami rodziny, którzy 
nie osiągnęli wieku uprawniającego do rejestracji lub dokonywania transakcji za 
pośrednictwem witryny LCG, lub gdy podejrzewa, że jest uzależniony od hazardu, istnieje 
możliwość skorzystania z szeregu zewnętrznych aplikacji służących do monitorowania lub 
ograniczania dostępu do Internetu za pośrednictwem komputera.  
 

• Oprogramowanie filtrujące Net Nanny chroni dzieci przed nieodpowiednimi treściami 
internetowymi (www.netnanny.com).  

• Oprogramowanie zabezpieczające Cyberpatrol umożliwia kontrolę dostępu do 
Internetu (www.cyberpatrol.com).  

• Oprogramowanie Gamblock blokuje dostęp do hazardowych witryn internetowych 
(www.gamblock.com).  
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• Oprogramowanie filtrujące ICRA uniemożliwia dostęp do nieodpowiednich stron 
internetowych (www.fosi.org).  

• Oprogramowanie filtrujące CYBERsitter umożliwia rodzicom dodawanie własnych 
witryn internetowych do listy zablokowanych stron.  

 
Szkolenie pracowników  
 
Pracownicy działu obsługi klienta LCG przechodzą odpowiednie szkolenie, dzięki czemu 
mają pełną świadomość problemów dotyczących uzależnienia od hazardu.  
 
Utrzymywanie kontroli  
 
Choć większość inwestorów dokonuje jedynie takich transakcji, na jakie pozwalają im ich 
własne środki, dla niektórych osób dokonywanie transakcji może stać się źródłem 
problemów. Przestrzeganie poniższych wytycznych może pomóc w utrzymaniu odpowiedniej 
kontroli swoich działań: -  

• Przed rozpoczęciem dokonywania transakcji należy ustanowić limity dla depozytów, 
wkładów, a nawet dla strat. 

• Należy unikać dążenia do odrabiania strat.  
• Należy dokonywać transakcji wyłącznie na takie kwoty, na których utratę można 

sobie pozwolić.  
• Należy śledzić ilość czasu i pieniędzy przeznaczanych na dokonywanie transakcji.  

 
Aby uzyskać dodatkową pomoc lub porozmawiać z kimś na temat odpowiedzialnego 
dokonywania transakcji, należy skontaktować się z jedną z odpowiednich organizacji, których 
dane znajdują się poniżej:  
 
Gamblers Anonymous: www.gamblersanonymous.org   
GamCare: www.gamcare.org.uk  
Gambling Therapy: www.gamblingtherapy.org   
Gamble Aware: www.gambleaware.co.uk   
 
lub zadzwonić na brytyjską infolinię ds. hazardu pod numer 0808 8020 133.  
 
 
Problemy z hazardem  
 
Jeżeli klient podejrzewa, że dokonywanie transakcji może wywierać negatywny wpływ na 
życie jego lub innej osoby, pomocne może być udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:  
 

• Czy zaniedbujesz pracę, studia lub naukę, aby uprawiać hazard?  
• Czy uprawiasz hazard w celu ucieczki od nudnego lub nieszczęśliwego życia?  
• Czy gdy dokonujesz transakcji i kończą Ci się pieniądze, czujesz się zagubiony/-a 

i zdesperowany/-a oraz masz potrzebę jak najszybszego ponownego przystąpienia 
do gry?  

• Czy uprawiasz hazard do momentu, aż stracisz wszystkie pieniądze?  
• Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się kłamać, aby zataić kwotę pieniędzy lub ilość czasu 

spędzonego na dokonywaniu transakcji?  
• Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się kłamać, kraść lub pożyczać w celu podtrzymania 

nawyku obstawiania zakładów?  
• Czy straciłeś/-aś zainteresowanie rodziną, znajomymi lub swoim hobby?  
• Czy gdy ponosisz stratę, masz poczucie, że musisz jak najszybciej spróbować ją 

odrobić?  
• Czy kłótnie, frustracje lub rozczarowania sprawiają, że chcesz uprawiać hazard?  

http://www.gamblersanonymous.org/
http://www.gamcare.org.uk/
http://www.gamblingtherapy.org/
http://www.gambleaware.co.uk/
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• Czy czujesz się przygnębiony/a lub masz myśli samobójcze z powodu dokonywania 
transakcji?  
 

Im więcej pozytywnych odpowiedzi zostanie udzielonych na powyższe pytania, tym większe 
jest prawdopodobieństwo, że osoba odpowiadająca ma poważny problem z hazardem. Aby 
porozmawiać z kimś na ten temat, należy skontaktować się z jedną z odpowiednich 
organizacji wymienionych powyżej. 
 
4. Kwestie ogólne  
 
Klasyfikacja klientów  
 
LCG dokonuje klasyfikacji klientów na klientów indywidualnych, klientów instytucjonalnych 
lub uprawnionych kontrahentów. W stosunku do klientów indywidualnych gwarantujemy 
najwyższy poziom ochrony. Klienci indywidualni stanowią zdecydowaną większość naszych 
klientów.  
 
O przypisaniu do odpowiedniej kategorii klient zostanie powiadomiony po otwarciu rachunku. 
LCG może dokonać reklasyfikacji klienta; klient może także sam zażądać reklasyfikacji. W 
obu przypadkach LCG wymaga pisemnej zgody klienta, zamiast tego może także zawrzeć z 
klientem nową pisemną umowę.  
 
Klienci przypisani do kategorii „klient instytucjonalny” lub „uprawniony kontrahent” mają 
prawo zażądać, aby zmieniono ich kategorię na taką, która umożliwi im korzystanie 
z wyższego poziomu ochrony. Złożenie wniosku o zmianę kategorii jest jednak obowiązkiem 
klienta.  
 
Podczas rozpatrywania wniosku klienta, dokonywania klasyfikacji oraz współpracy z klientem 
LCG polega na informacjach dostarczonych przez klienta. Klient ma obowiązek powiadomić 
LCG na piśmie, jeżeli w tych informacjach zajdzie jakaś istotna zmiana, np. zmiana adresu, 
miejsca zamieszkania, danych do kontaktu, statusu zatrudnienia, sytuacji finansowej itp.  
 
W szczególności klienci instytucjonalni ponoszą odpowiedzialność za informowanie LCG 
o wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na ich bieżącą kategoryzację.  
 
Komunikacja  
LCG i jej klienci mogą komunikować się między sobą w formie pisemnej (w tym za pomocą 
faksu), e-mailem lub za pośrednictwem wszelkich innych środków komunikacji elektronicznej 
lub ustnej (w tym przez telefon). LCG  
może także komunikować się z klientami za pośrednictwem swojej witryny internetowej. LCG 
dopilnuje, aby metoda przesyłania e-maili i komunikacji za pośrednictwem jej witryny 
internetowej umożliwiała klientom dokonywanie wydruku i/lub przechowywanie informacji w 
celu ich późniejszego wykorzystania przez uzasadniony okres. Wszelka korespondencja 
i dokumentacja dotycząca m.in. składania i przyjmowania zleceń będzie prowadzona 
w języku angielskim.  
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Materiały reklamowe i promocyjne  
 
Wszelkie reklamy i promocje są zgodne ze stosownymi zasadami FCA i kodeksami 
postępowania w zakresie doradztwa. Muszą one być uczciwe, przejrzyste i nie mogą 
wprowadzać w błąd. Powyższy obowiązek obejmuje umieszczanie odpowiednich ostrzeżeń 
dotyczących ryzyka na wszystkich materiałach promocyjnych. Reklama nie jest skierowana 
do osób w wieku poniżej 18 lat. Dotyczy to nie tylko treści reklam, lecz także ich 
rozmieszczenia. Wszystkie reklamy skierowane są do odpowiednich odbiorców, a promocje 
przekazują jasny, zwięzły, dokładny i wyważony komunikat dotyczący możliwości osiągnięcia 
zysku bądź poniesienia straty. Reklamy zawierają w szczególności informację o tym, że 
klienci mogą stracić więcej niż wynosi wartość wkładu początkowego.  
 
Dane rynkowe  
 
Dane rynkowe pochodzą od różnych dostawców i z różnych źródeł oraz służą wyłącznie do 
ogólnych celów informacyjnych i ogólnego użytku klienta; ich celem nie jest spełnianie 
szczegółowych wymagań danego klienta. Dane rynkowe nie stanowią porad, zaleceń ani 
ustaleń ze strony różnych dostawców i źródeł — nie należy podejmować na ich podstawie 
żadnych określonych decyzji inwestycyjnych ani innych (ani powstrzymywać się od ich 
podejmowania). Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy zasięgnąć 
niezależnej porady. Klient przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za własne 
analizy i decyzje inwestycyjne, przy czym ani dostawcy, ani źródła danych nie ponoszą 
odpowiedzialności wobec klienta ani innych osób za jakiekolwiek decyzje lub działania 
podjęte przez klienta lub inne osoby na podstawie informacji lub materiałów uzyskanych lub 
znalezionych dzięki wykorzystaniu Treści. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że ceny 
mogą zmaleć bądź wzrosnąć, podobnie jak uzyskany dochód. Kupując lub sprzedając 
jakiekolwiek instrumenty inwestycyjne o zmiennej cenie lub wartości, inwestor może nie 
odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki osiągane w przeszłości nie są 
wyznacznikiem przyszłych wyników. Wszelkie ustalenia między klientem a dowolną osobą 
trzecią wymienioną w niniejszych danych rynkowych dokonywane są na wyłączne ryzyko i 
odpowiedzialność klienta. Dane rynkowe chronione są prawem autorskim, znakami 
towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej oraz prawami własności. Ponowne 
publikowanie lub rozpowszechnianie treści bez uprzedniej pisemnej zgody stosownych 
dostawców i źródeł danych, w tym buforowanie, ramkowanie danych lub stosowanie 
podobnych metod, jest wyraźnie zabronione. Wprawdzie w zakresie gromadzenia 
i utrzymywania danych rynkowych podjęto wszelkie uzasadnione starania, jednak LCG nie 
udziela żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności, aktualności, rzetelności ani 
przydatności danych rynkowych do określonego celu. Różni dostawcy i różne źródła, jeżeli 
takie istnieją, w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności umownej, 
deliktowej ani innej za jakiekolwiek szkody lub straty wynikowe lub pośrednie, ani za 
jakąkolwiek utratę zysków lub zamówień spowodowaną w dowolny sposób przez 
zaniedbanie lub wynikającą z innych przyczyn oraz o dowolnym charakterze, poniesione 
bezpośrednio lub pośrednio przez klienta.  
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