Umowa Ramowa Nr ___ / 2022
Zawarta dnia [....................] pomiędzy (dalej: „Umowa Ramowa”):
Conotoxia Ltd zarejestrowana na Cyprze (HE 351239) z siedzibą przy Chrysorroiatissis 11, 3032 Limassol, Cypr, posiadająca licencję
CySEC 336/17, reprezentowaną przez pana Grzegorza Jaworskiego, pełniącego obowiązki Prezesa (dalej: „Conotoxia”);
oraz
Imię i nazwisko Klienta:
Adres:
Nr
i
seria
osobistego:

dowodu

(dalej: „Klient”)
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

Niniejsza Umowa Ramowa umożliwia zawieranie umów świadczenia usług maklerskich lub dokonywania innych
czynności dotyczących obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, w postaci elektronicznej
za pośrednictwem środków komunikacji na odległość́ .
Conotoxia niniejszym składa Klientowi w formie elektronicznej ofertę̨ podpisania niniejszej Umowy Ramowej, która
umożliwia późniejsze zawieranie umów świadczenia usług maklerskich drogą elektroniczną. Umowy świadczenia usług
maklerskich
oraz
szczegółowe
warunki
ich
zawarcia
dostępne
są
na
stronie
https://invest.cinkciarz.pl/dlaczego-my/regulacje-i-bezpieczenstwo/dokumenty-i-komunikaty .
Zaznaczenie oświadczenia o przyjęciu oferty na formularzu na stronie internetowej Conotoxia oznacza zawarcie
niniejszej Umowy Ramowej, jak również̇ wyrażenie przez Klienta zgody na to, aby wszelkie oświadczenia woli lub inne
oświadczenia związane z obrotem instrumentami finansowymi, a także innymi działaniami realizowanymi przez
Conotoxia mogły być́ przekazywane przez Strony w formie elektronicznej na warunkach opisanych w umowach
świadczenia usług maklerskich.
Treść́ niniejszej Umowy Ramowej zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wprowadzony przez Klienta na
formularzu rejestracyjnym.
W celu weryfikacji poprawności danych, udostępnionych Conotoxia przez Klienta, Conotoxia informuje Klienta, iż w
przypadku wykrycia przez Klienta błędów we wprowadzonych danych, Klient powinien niezwłocznie skontaktować́ się̨ z
Conotoxia.
Wszelkie zwroty użyte w niniejszej Umowie Ramowej mają znaczenia nadane im przez postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Maklerskich w Conotoxia. Pozostałe zwroty, które zostały zawarte w Umowie Ramowej, a które nie
zostały zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich w Conotoxia, mają znaczenie nadane im przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Oświadczenia
Podpisując niniejszą Umowę Ramową, jako Klient oświadczam, iż:
1) Rozumiem, że Kontrakty na Różnice Kursowe są skomplikowanymi instrumentami finansowymi wykorzystującymi mechanizm
dźwigni finansowej i w związku z powyższym istnieje duże ryzyko poniesienia strat zainwestowanych środków pieniężnych;
2) Jestem świadomy, że pomiędzy mną jako Klientem a Conotoxia istnieje konflikt interesów, zapoznałem się z Polityką Konfliktu
Interesów w Conotoxia, która określa zasady zapobiegania konfliktów interesów i pomimo istniejącego konfliktu interesów
chcę otworzyć Rachunek w Conotoxia;
3) Akceptuję, iż Conotoxia będzie świadczyć na moją rzecz Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług
Maklerskich, Polityką Najkorzystniejszej Realizacji Zleceń oraz innymi dokumentami oraz informacjami, z którymi zapoznałem
się na trwałym nośniku innym niż papier przed zawarciem niniejszej Umowy Ramowej;
4) Zapoznałem się z Ostrzeżeniem o ryzyku, Polityką Ujawnień Ryzyka oraz Polityką Dźwigni Finansowej w Conotoxia
dostępnymi na Stronie Internetowej i jestem świadomy ryzyk związanych z dokonywaniem Transakcji na Kontraktach na
Różnice Kursowe za pośrednictwem Rachunku;
5) Zapoznałem się z Dokumentami Zawierającymi Kluczowe Informacje oraz Kosztami i Opłatami związanymi z Usługami
świadczonymi przez Conotoxia dostępnymi na Stronie Internetowej;
6) Zapoznałem się także z Polityką i Procedurą Rozpatrywania Reklamacji w Conotoxia dostępną na Stronie Internetowej;
7) Wyrażam zgodę, iż informacje dotyczące w szczególności moich Transakcji czy Rachunku będą przekazywane przez
Conotoxia za pośrednictwem Platformy Tradingowej oraz poczty elektronicznej;
8) Komunikacja ze mną jako Klientem Conotoxia będzie odbywać się w języku polskim, lecz niektóre dokumenty i informacje
związane ze świadczeniem Usług mogą być dostępne w języku angielskim, w szczególności informacje i funkcje dostępne za
pośrednictwem Platformy Tradingowej;
9) Wyrażam zgodę aby wszelkie sprawozdania oraz informacje ze świadczonych przez Conotoxia na moją rzecz Usług, które są
wymagane przepisami prawa były mi dostarczane na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem Strony
Internetowej;
10) Wszystkie podane przeze mnie informacje są rzetelne i prawdziwe oraz nie wprowadzają w błąd. W przypadku jakichkolwiek
zmian w danych lub informacjach podanych Conotoxia lub w sytuacji, w której okaże się, iż są one nieprawdziwe lub
nierzetelne zobowiązuję się do ich niezwłocznej aktualizacji;
11) Zgodnie z punktem 18.8 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich, Conotoxia nie będzie w stanie rozpocząć relacji
biznesowej, jeśli nie otrzyma od potencjalnego Klienta pełnych informacji oraz wymaganej dokumentacji. W takim przypadku
Conotoxia może powstrzymać się od świadczenia Usług do czasu otrzymania niezbędnych informacji oraz dokumentów.

