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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ADMIRAL MARKETS UK LTD 

 

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dostarcza dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, 

szacunków, przewidywań, prognoz lub innych podobnych ocen lub informacji (dalej „Publikacja”), 

opublikowanych na stronie internetowej Admiral Markets UK Ltd („Admiral Markets”). Przed podjęciem 

jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

1. Publikacje są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być interpretowane jako 

porady inwestycyjne lub rekomendacje. 

 

2. Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez każdego Klienta samodzielnie, a Admiral 

Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku takich 

decyzji, niezależnie od tego, czy opierały się lub nie na Publikacji. 

 

3. Każda Publikacja jest przygotowywana przez analityka (dalej „Autor”) Admiral Markets na podstawie 

osobistych szacunków Autora. 

 

4. Aby zapewnić, że interesy Klientów będą chronione oraz że Publikacje pozostaną obiektywne, Admiral 

Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania i zarządzania konfliktami 

interesów. 

 

5. Mimo, że podejmowane są wszelkie starania mające na celu zapewnić, że wszystkie źródła Publikacji 

są wiarygodne, a wszystkie informacje są przedstawione, w miarę możliwości, w sposób zrozumiały, 

aktualny, dokładny i kompletny, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności 

informacji zawartych w Publikacji. Przedstawione dane, odnoszące się do historycznych wyników, nie 

stanowią gwarancji przyszłych wyników. 

 

6. Treść Publikacji nie powinna być interpretowana jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja 

lub implikacja Admiral Markets, że Klient otrzyma zysk ze strategii w niej zawartych lub że straty 

związane z nimi mogą być lub będą ograniczone. 

 

7. Wszelkie wcześniejsze lub modelowane wyniki instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji 

nie powinny być interpretowane jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja 

Admiral Markets dla przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać  

i spadać, a zachowanie wartości aktywów nie jest gwarantowane. 

 

8. Projekcje zawarte w Publikacjach mogą podlegać dodatkowym prowizjom, podatkom lub innym 

opłatom, w zależności od przedmiotu Publikacji. Cennik usług świadczonych przez Admiral Markets 

jest publicznie dostępny na stronie internetowej Admiral Markets. 
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Ujawnienie ryzyka: Handel na Forex i CFD charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może 

powodować straty, jak i zyski. Przed rozpoczęciem handlu z wykorzystaniem lewarowanych instrumentów 

finansowych, prosimy upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z handlem na Forex i CFD. Przeczytaj 

więcej na: https://admiralmarkets.pl/risk-disclosure. 

https://admiralmarkets.pl/risk-disclosure

