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Ryzyko związane z transakcjami CFD na Krypto walutach 

Wszyscy klienci, którzy chcą inwestować w krypto waluty w formie CFD, powinni dokładnie zapoznać się z tym 

dokumentem. Handel kontraktami CFD na krypto walutach, wiąże się z istotnym ryzykiem, oprócz ogólnych zagrożeń 

związanych z transakcjami CFD: 

(a) Ceny krypto walut, a także CFD oparte na takich cenach, są bardzo zmienne, ich wahania bardzo szybkie, szerokie, 

niezależnie od ogólnych warunków rynkowych i mogą doprowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału w 

krótkim okresie czasu. 

(b) CFD na Kryptowaluty, nie są odpowiednie i/lub właściwe dla wszystkich klientów. Takie produkty są bardzo 

złożone, wyjątkowo ryzykowne i wysoce spekulacyjne, a klienci muszą zawsze mieć pewność, że są w pełni 

świadomi i rozumieją ich specyficzne cechy oraz zagrożenia. Klienci nie powinni handlować takimi produktami, 

jeśli nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub jeśli nie mogą ponieść straty całej zainwestowanej kwoty. 

(c) Handel kontraktami CFD na krypto walutach, obejmuje opłaty za nocne finansowanie. Aby uzyskać więcej 

informacji, odwiedź stronę warunki handlowe w iFOREX Europe. 

(d) Należy zauważyć, że informacje zawarte w tym dokumencie, nie mogą i nie wyjaśniają całego ryzyka oraz innych 

istotnych aspektów związanych z obsługą krypto walut CFD. Klient powinien mieć świadomość zagrożenia 

związanego z handlem tymi produktami oraz zasięgać porady i konsultacji niezależnego doradcy finansowego, jeśli 

ma wątpliwości. Firma iFOREX Europe nie dostarcza czy oferuje takiej porady. Jeśli Klient nie zrozumie ryzyka 

związanego z transakcjami na krypto walutach CFD, nie powinien w ogóle handlować. 
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Risks Particularly Associated with Transactions in CFDs underlined by Cryptocurrencies 

All Clients wishing to invest in Cryptocurrency CFDs should carefully read this document. Trading in cryptocurrency CFDs 

involves significant risks, in addition to the general risks associated with transactions in CFDs: 

(a) The prices of Cryptocurrencies as well as CFDs based on such prices, are highly volatile, may fluctuate rapidly, 

widely, irrespective of the overall market conditions and may result in loss of all the invested capital over a short 

period of time. 

(b) Cryptocurrency CFDs are not suitable and/or appropriate for all clients. Such products are highly complex, 

extremely risky, and highly speculative and as such clients must always make sure that are fully aware and 

understand their specific characteristics and risks. Clients should not trade in such products if they don’t have the 

necessary knowledge and expertise or if they cannot bear the loss of the entire invested amount. 

(c) Cryptocurrency CFDs trading involves overnight financing fees. For more details please visit iFOREX Europe’s 

trading conditions page. 

(d) It is noted that the information in this document cannot and do not disclose or explain all of the risks and other 

significant aspects involved in dealing in Cryptocurrency CFDs. The Client should be aware of all the risks 

associated with trading on such products, and seek advice and consultation from an independent financial advisor 

if he/she has any doubts. iFOREX Europe does not provide such advice. If the Client does not understand the risks 

involved in trading in cryptocurrency CFDs, he/she should not trade at all. 
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