Umowa użytkownika

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR CoinMarketSolutions (zwany dalej „Witryną”).
Niniejsza Umowa użytkownika jest umową w formie elektronicznej pomiędzy tobą („Użytkownik”)
a firmą ECM Limited (spółką zarejestrowaną pod adresem Suite 305, Griffith Corporate Center PO
Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent i Grenadyny) dotyczące korzystania z witryny
http://CoinMarketSolutions.com oraz wszystkich usług, produktów i treści dostarczanych przez
ECM Limited.
Utworzenie przez Ciebie konta lub korzystanie z witryny http://CoinMarketSolutions.com jest
potwierdzeniem tego, że przeczytałeś, zrozumiałeś i w pełni akceptujesz warunki aktualnej Umowy
Użytkownika wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami do niej.
QYT OÜ 14830024 Peterburi tee 47, Lasnamä e linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415 działa w
imieniu ECM Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown
St. Vincent and the Grenadines.
WŁAŚCIWE PRZYJĘCIE NINIEJSZEJ OFERTY JEST WDROŻENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA
NASTĘPUJĄCYCH KROKÓW:
- ZAPOZNANIE
SIĘ
Z
WARUNKAMI UMOWY
UŻYTKOWNIKA
I
WSZYSTKIMI JEJ ZAŁĄCZNIKAMI;
- WPROWADZANIE WAŻNYCH I AKTUALNYCH INFORMACJI, W TYM: PRAWIDŁOWY LOGIN, ADRES
E-MAIL, HASŁO ORAZ WPISANIA KODU CAPTCHA W FORMULARZU REJESTRACYJNYM,
ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA STRONIE http://CoinMarketSolutions.com;
- ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEGO POLA PRZY WYMAGANEJ KLAUZULI POD TYTUŁEM „AKCEPTUJĘ
WARUNKI UMOWY” W FORMULARZU REJESTRACYJNYM;
- NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU „KONTYNUUJ”
PO
WYPEŁNIENIU
FORMULARZA
REJESTRACYJNEGO.
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PO NACIŚNIĘCIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZYCISKU „DALEJ” I POJAWIENIU SIĘ SPECJALNEGO
KOMUNIKATU O POMYŚLNEJ REJESTRACJI, PROCES REJESTRACJI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY, A
WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY STAJĄ SIĘ OBOWIĄZUJĄCE DLA ZAREJESTROWANEGO
UŻYTKOWNIKA.
UWAGA: JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIKA, PROSIMY
NIE REJESTROWAĆ SIĘ NA STRONIE http://CoinMarketSolutions.com/ ANI NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG
FIRMY ECM Limited. ECM Limited i osoba trzecia korzystająca ze strony internetowej znajdującej
się pod adresem http://CoinMarketSolutions.com zawarli niniejszą Umowę użytkownika na
określonych warunkach.
Zasady i warunki

W niniejszej Umowie wymienione terminy mają następujące znaczenia, chyba że w tekście
wskazano inaczej:
1. „Umowa” to Umowa z Użytkownikiem.
2. „Konto” – funkcjonalna część Systemu, przeznaczona do rozliczania Środków Użytkownika i
operacji na nich.
3. „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy” – program mający na celu przeciwdziałanie praniu
pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej i związany z finansowaniem terroryzmu,
będący integralną częścią Umowy.
4. „Czat” to funkcja Systemu przeznaczona do bezpośredniej, szybkiej wymiany wiadomości
pomiędzy Użytkownikami.
5. „Kryptowaluta” to elektroniczna waluta typu peer-to-peer, która nie ma jednego
scentralizowanego emitenta i jest dystrybuowana bezpośrednio pomiędzy posiadaczami takiej
waluty.
„Transakcja” to umowa przeniesienia praw do Kryptowaluty zawarta pomiędzy Użytkownikami
strony CoinMarketSolutions.com.
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7. „Depozyty” to transakcja związana z transferem Środków na Rachunek.
8. ECM Limited (CoinMarketSolutions) – spółka zarejestrowana pod adresem 305, Griffith
Corporate Center P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent i Grenadyny, w tym między
innymi pracownicy, urzędnicy, dyrektorzy i udziałowcy, podmioty stowarzyszone ECM Limited.
CoinMarketSolutions może również odnosić się do usług, produktów, strony internetowej, treści i
innych materiałów dostarczanych przez ECM Limited w zależności od kontekstu.
9. „Kurs wymiany” to stosunek liczby Środków do ceny oferowanej przez Użytkownika za
Transakcję Wymiany Środków.
10. “Taryfy” - płatności na rzecz giełdy CoinMarketSolutions, uiszczane przez strony transakcji oraz
stawki za usługi dodatkowe oferowane przez ECM Limited.
11. „Waluta fiducjarna FIAT” - to pieniądze emitowane przez państwo, zdefiniowane na poziomie
legislacyjnym jako prawny środek płatniczy w kraju emisji.
12. „Fundusze” to waluta FIAT i kryptowaluta używane w transakcjach.
13. „Transakcja marginalna” to transakcja realizowana z wykorzystaniem Środków przekazanych
Użytkownikowi na podstawie umowy pożyczki.
14. „Poziom depozytu zabezpieczającego” oznacza kwotę Środków dostępnych na Koncie
Użytkownika, niezbędną do zrealizowania Transakcji zabezpieczającej, wyrażoną jako procent
kwoty Środków przekazanych Użytkownikowi.
15. „Zamówienie” to oferta Użytkownika dotycząca zawarcia Transakcji na określonych warunkach.
16. «Strony» to ECM Limited Company oraz Użytkownik.
17. „Moje Konto” to zbiór chronionych stron powstałych w wyniku rejestracji Użytkownika w
Systemie CoinMarketSolutions, za pomocą których Użytkownik może składać Zlecenia dalszych
Transakcji, a także przekazywać Systemowi inne dyspozycje, wymiany tokenów aktywów
CoinMarketSolutions przewidziane w niniejszej Umowie.
Konto osobiste wyświetla informacje o złożonych i anulowanych Zamówieniach, zrealizowanych
Transakcjach, informacje o dostępnych środkach dla Użytkownika i/lub Kryptowalutach oraz inne
informacje określone przez funkcjonalność Witryny CoinMarketSolutions.com
18. „Polityka Prywatności” – zasady gromadzenia, przechowywania, rozpowszechniania i ochrony
danych osobowych otrzymanych przez ECM Limited (CoinMarketSolutions) od Użytkowników,
które stanowią integralną część Umowy.
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19. „Witryna” to zbiór informacji, tekstów, elementów graficznych, projektów, obrazów, zdjęć i
materiałów wideo oraz innych wyników działalności intelektualnej, a także zbiór programów
komputerowych zawartych w systemie informatycznym zapewniających dostępność takich
informacji na https://CoinMarketSolutions.com.
20. „Usługi” to wszystkie Usługi świadczone przez ECM Limited.
21. „System” to zestaw oprogramowania i sprzętu używany przez giełdę tokenizowanych aktywów
CoinMarketSolutions w trybie automatycznym do przetwarzania operacji wykonywanych przez
Użytkownika na jego Koncie Osobistym.
22. „Użytkownik” – osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność prawną zgodnie z prawem
lokalnym, prawidłowo zarejestrowana zgodnie z prawem lokalnym, korzystająca z Serwisu i/lub
Systemu, która zawarła odpowiednią Umowę z ECM Limited (CoinMarketSolutions).
23. „Dane Konta” to dane Użytkownika niezbędne do wejścia do Systemu CoinMarketSolutions i
korzystania z niego: login, hasło, adres e-mail oraz inne dane określone podczas i po rejestracji w
Systemie.
24. „Wypłata środków z konta” to operacja polegająca na wypłacie środków z konta użytkownika.
25. „Stop out” to przymusowe obciążenie Środkami po cenie rynkowej w dniu Odpisu z Konta
Użytkownika w celu spłaty zadłużenia wynikającego z udostępnienia Środków na podstawie
umowy pożyczki oraz w celu ochrony interesów finansowych uczestników Transakcji Krańcowej z
ujemnego salda Rachunku
26. „Dźwignia” to stosunek środków własnych Użytkownika do wolumenu operacji handlowych,
które może on wykonać kosztem środków dostarczonych mu na podstawie umowy pożyczki.
Wszystkie inne terminy i definicje znajdujące się w tekście Umowy są interpretowane przez Strony
zgodnie z prawem Estonii i zgodnie ze zwykłymi zasadami interpretacji odpowiednich terminów
ustalonymi w Internecie.
Tytuły nagłówków (artykułów) Umowy są wskazane wyłącznie dla wygody korzystania z tekstu
Umowy i nie mają dosłownego znaczenia prawnego.
Przedmiot Umowy
27. Zgodnie z niniejszą Umową ECM Limited zapewnia Użytkownikowi:
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dostęp do Systemu Wymiany tokenów aktywów CoinMarketSolutions w celu realizacji
Transakcji;
 dostęp do Konta w Systemie Wymiany tokenami aktywów CoinMarketSolutions; możliwość
przeprowadzania transakcji typu Margin;
 dostarcza informacje niezbędne do korzystania z systemu wymiany tokenami aktywów
CoinMarketSolutions i wykonywania Transakcji.
28. W zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika, Użytkownik może nie mieć możliwości
korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu https://CoinMarketSolutions.com. Użytkownik ponosi
wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich zasad i przepisów prawnych
obowiązujących w miejscu jego zamieszkania i/lub na terytorium kraju, w którym Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu https://CoinMarketSolutions.com.
29. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że dokonując Transakcji dokonuje ich z innym
Użytkownikiem, a ECM Limited nie jest stroną takiej transakcji.
30. Sekcje Polityki Prywatności, Polityki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Taryfy są
integralnymi i istotnymi częściami niniejszej Umowy.
Dostęp do systemu, rejestracja i korzystanie z czatu
31. ECM Limited nie udostępnia Użytkownikowi informacji o Systemie, o Kursie oferowanym przez
innych Użytkowników, o zawartych Transakcjach i złożonych Zamówieniach do czasu zakończenia
procesu rejestracji.
32. Aby uzyskać dostęp do Systemu Wymiany Tokenów Aktywów CoinMarketSolutions,
Użytkownik musi się zarejestrować, po czym Użytkownik uzyska dostęp do Konta Osobistego
utworzonego na podstawie Danych Konta.

33. Użytkownik musi samodzielnie ustawić hasło podczas rejestracji.Użytkownik może zmienić
hasło w dowolnym momencie po zakończeniu procesu rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do
zapewnienia bezpieczeństwa hasła i Danych Konta przed dostępem do nich osób trzecich, przy
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czym Użytkownik samodzielnie określa procedurę zapisywania określonych informacji oraz
podejmuje działania zapobiegające ich zdyskredytowaniu.
W przypadku utraty lub zdyskredytowania hasła i/lub Danych Konta, a także w przypadku
nielegalnego dostępu osób trzecich do Konta Osobistego, Użytkownik zobowiązany jest do
niezwłocznego
poinformowania
obsługi
technicznej
CoinMarketSolutions
(support@CoinMarketSolutions.com) Zanim CoinMarketSolutions otrzyma taką wiadomość,
wszelkie czynności wykonane przy użyciu Konta Osobistego Użytkownika będą uważane za
dokonane przez samego Użytkownika jako właściciela Konta.
34. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Osobiste i nie może korzystać z dwóch lub więcej
Kont Osobistych. Takie działania są uważane za naruszenie Umowy.
35. Użytkownik uzyskuje dostęp do Czatu pod warunkiem zasilenia Konta kwotą nie mniejszą niż
100,00 (sto) USDT, niezależnie od rodzaju Środków.
Podczas korzystania z Czatu Użytkownikowi zabrania się:
- obrażać i grozić innym użytkownikom i/lub pracownikom CoinMarketSolutions (jest to
traktowane jako rażące naruszenie zasad korzystania z Czatu i może prowadzić do trwałego
zablokowania Użytkownika);
- używania wulgaryzmów we wszelkiej formie;
- zabierania głosu w celu nawoływania do nienawiści etnicznej, promować przemocy w
jakiejkolwiek formie, obrażać uczuć religijnych innych Użytkowników;
- rozpowszechniania linków w dowolnej formie;
- ciągłego publikowania tych samych informacji lub powtarzania tego samego wyrażenia w tekście;
- reklamowania towarów i usług innych firm;
- spamowania, komunikowania się na tematy niezwiązane z kryptowalutą i giełdą;
- podawania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o giełdzie.
KONTO
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36. Po rejestracji w Systemie Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta Osobistego.
Użytkownik może dokonywać operacji z wykorzystaniem swojego Konta Osobistego, jak również
zlecać Systemowi wykonywanie operacji na Koncie w sposób automatyczny.
37. CoinMarketSolutions wskazuje na Koncie Osobistym Użytkownika informacje niezbędne do
zasilenia Konta i wypłaty środków z Konta.
38. W celu zasilenia Konta Użytkownik jest zobowiązany dokonać przelewu środków zgodnie ze
szczegółami określonymi przez CoinMarketSolutions na Koncie osobistym Użytkownika.
Jednocześnie Użytkownik samodzielnie ponosi wszelkie prowizje i opłaty związane z przelewem
środków, a także ponosi ryzyko związane z podaniem błędnych danych podczas dokonywania
przelewu.
39. Rachunek uważa się za uzupełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty środków
na bieżącym koncie CoinMarketSolutions lub w momencie pojawienia się odpowiedniego wpisu w
portfelu CoinMarketSolutions o otrzymaniu co najmniej 6 (sześciu) potwierdzeń.
40. CoinMarketSolutions zobowiązuje się do przyjmowania Kryptowalut od Użytkowników,
przechowywania ich, prowadzenia ewidencji, przeprowadzania z nimi transakcji w imieniu
Użytkownika oraz udostępniania Użytkownikowi Kryptowalut na jego żądanie.
41. CoinMarketSolutions śledzi środki zaksięgowane na Koncie. Niemniej jednak przelewy środków
podczas doładowywania Konta, podczas przeprowadzania Transakcji między Użytkownikami są
dokonywane przez osoby trzecie (agregatory płatności, organizacje dokonujące płatności i inni
pośrednicy). CoinMarketSolutions nie ponosi odpowiedzialności za działania takich osób trzecich.
42. O ile Umowa lub inne umowy pomiędzy Stronami nie stanowią inaczej, ECM Limited
(CoinMarketSolutions) nie przyjmuje żadnych zleceń wykonania jakichkolwiek operacji na Koncie
Użytkownika od osób trzecich.
43. Wszelkie środki zapisane na Koncie należą do Użytkownika. CoinMarketSolutions może, bez
polecenia Użytkownika, zablokować środki zapisane na Koncie lub obciążyć Konto jedynie w
przypadkach przewidzianych Umową.
44. Odsetki nie są doliczane do salda Środków na koncie Użytkownika, a CoinMarketSolutions nie
zapłaci wspomnianych odsetek.
45. Aby wypłacić środki z Konta, Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz na swoim koncie
osobistym. W takim przypadku do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość na adres e-mail

7

Umowa użytkownika

podany podczas rejestracji o konieczności potwierdzenia lub odmowy wypłaty. W przypadku
odmowy wypłaty Środków lub braku potwierdzenia przez Użytkownika takiej operacji, Środki
pozostają na Koncie.
46. System wprowadza ograniczenia co do wypłaty Środków, a Użytkownik nie może zainicjować
wypłaty Środków wcześniej niż 3 (trzy) dni od dnia zmiany danych konta Użytkownika, w tym
zmiany lub odzyskania hasła, a także zmiany sposobu autoryzacji.
47. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że wpłata i wypłata środków pieniądza fiducjarnego może
być opóźniona z powodu weryfikacji bankowej i czeków do 1 (jednego) miesiąca. Ze względu na
specyfikę sieci kryptowalut, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wpłacanie i
wypłacanie Kryptowalut na/z jego Konta może trwać od 1 (jednej) godziny do 72 (siedemdziesięciu
dwóch) godzin, nie licząc wystąpienia nieprzewidzianych lub nieuniknionych problemów
sieciowych.
48. W przypadku wykrycia przez Użytkownika podejrzanych działań transakcyjnych, w tym
nieznanych wpłat i wypłat Środków na/z jego Konta, które nie zostały zainicjowane przez
Użytkownika, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić CoinMarketSolutions i postępować
zgodnie z instrukcjami przesłanymi przez CoinMarketSolutions. W przeciwnym razie
CoinMarketSolutions zastrzega sobie prawo do zamrożenia salda środków na Koncie do czasu
zakończenia dochodzenia.
49. CoinMarketSolutions może zostać zmuszona do anulowania lub wycofania już zakończonej
operacji pobierania Środków na żądanie instytucji finansowych, w tym między innymi banków
uczestniczących w transakcjach rozliczeniowych związanych z wpłatą i wypłatą Środków z Kont
Użytkowników.
W takich przypadkach Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z CoinMarketSolutions w celu
wyjaśnienia przyczyn takiego żądania.

Procedura dokonywania transakcji
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50. Transakcje w Systemie zawierane są na podstawie Zleceń składanych przez Użytkowników i
zgodnie z warunkami ustalonymi przez Strony na podstawie warunków wstępnych uciążliwego
przeniesienia praw do Kryptowaluty. Jednocześnie ECM Limited (CoinMarketSolutions) w żadnym
wypadku nie jest stroną Transakcji. Wszystkie Transakcje są zawierane między Użytkownikami za
pomocą pośrednictwa informacyjnego ECM Limited (CoinMarketSolutions).
51. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może złożyć Zamówienie wyłącznie po dokładnym
rozważeniu, zrozumieniu i zaakceptowaniu konsekwencji jego realizacji.
52. CoinMarketSolutions pobiera od Użytkownika opłatę za przeprowadzanie Transakcji. Wysokość
prowizji ustalana jest na podstawie Taryf.
53. Aby złożyć Zlecenie, Użytkownik musi doładować Konto na kwotę wskazaną w Zleceniu oraz
wypełnić odpowiedni formularz na stronie „Obrót” lub „Giełda”, w zależności od rodzaju Zlecenia.
Rodzaje Zleceń można znaleźć w punkcie 6 niniejszej Umowy.
54. Zamówienie Użytkownika zostaje zarejestrowane w Systemie po sprawdzeniu dostępności na
Koncie wystarczającej ilości Środków. ECM Limited (CoinMarketSolutions) kontroluje zdolność
Użytkowników do zawierania transakcji, a tym samym zwiększa wzajemne zaufanie Użytkowników
i zmniejsza ryzyko niewypełnienia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z Transakcji.
System nie rejestruje Zlecenia, jeżeli ilość Środków na Koncie jest niewystarczająca do
przeprowadzenia Transakcji.
55. Użytkownik nie może złożyć więcej niż 20 (dwudziestu) Zamówień w ciągu jednego dnia. System
nie rejestruje Zamówień przekraczających określoną ilość.
56. Użytkownik może wycofać Zamówienie do czasu jego pełnej realizacji.
57. Opublikowane Zlecenie jest dostępne dla wszystkich Użytkowników do czasu jego realizacji lub
wycofania. Złożone Zlecenie jest ofertą Użytkownika zawarcia Transakcji.
58. Transakcja na złożone Zlecenie zostaje zawarta w przypadku zarejestrowania w Systemie
przeciwnego Zlecenia złożonego przez innego Użytkownika.Zlecenia kontr są uważane za zlecenia
z tym samym kursem wymiany, ale z przeciwnym kierunkiem. Rejestracja zamówień
przeciwstawnych przez System uważana jest za przyjęcie oferty przez Użytkownika. Zlecenie uważa
się za zrealizowane z chwilą zarejestrowania przez System zamówień przeciwstawnych.
59. Zamówienie może być zrealizowane częściowo. W takim przypadku System złoży nowe
Zamówienie na kwotę zaległego salda pierwotnie złożonego Zamówienia.
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60. Transakcja na Zleceniu jest realizowana poprzez przelew odpowiednich Środków wskazanych
w zleceniach przeciwstawnych na Konto Użytkownika. Przelew określonych Środków jest
dokonywany przez System automatycznie. W takim przypadku za działania Systemu uważa się te,
które zostały podjęte w imieniu Użytkowników.
61. Czynności takie jak składanie Zleceń, ich odwoływanie, zawieranie i realizacja Transakcji
widoczne są na Koncie Osobistym Użytkownika.
62. Informacje o zrealizowanych Transakcjach są dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu
w okresie ustalonym przez CoinMarketSolutions.
Rodzaje zamówień
63. Proste Zlecenie Zakupu
Proste zlecenie zakupu jest rozumiane jako złożona przez Użytkownika oferta zakupu określonej
ilości Środków po Kursie ustalonym przez Użytkownika.
W celu wystosowania Prostego Zlecenia Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz na
Koncie Osobistym wskazując liczbę Środków, które Użytkownik zamierza nabyć, oraz Kurs.
Zwykłe zlecenie kupna może zostać zrealizowane po kursie niższym niż wskazany w złożonym
Zamówieniu. Jednocześnie nadwyżka zapłaconej przez nią prowizji jest zwracana Użytkownikowi.
Zlecenie nie może zostać zrealizowane po Kursie wyższym niż określony w złożonym Zleceniu.
64. Proste Zlecenie Sprzedaży
Proste zlecenie sprzedaży rozumiane jest jako oferta Użytkownika sprzedaży określonej ilości
Środków po Kursie ustalonym przez Użytkownika.
W celu złożenia Prostego Zlecenia sprzedaży, Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz na
Koncie Osobistym wskazując liczbę Środków, które Użytkownik zamierza sprzedać oraz ustalony
Kurs.
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Składając proste zlecenie sprzedaży, Użytkownik ma możliwość korzystania z dodatkowych funkcji
Systemu takich jak „Stop-loss” czy „Trailing Stop”. Aby skorzystać z tych funkcji, Użytkownik musi
postawić znak przed odpowiednim polem w postaci złożenia Prostego zlecenia sprzedaży.
Aby skorzystać z funkcji „Stop-loss” Użytkownik musi wskazać w formularzu Zlecenia minimalną
cenę, po której Zlecenie może zostać zrealizowane. W przypadku obniżenia Kursu w Systemie,
złożone przez Użytkownika Zlecenie zostanie zrealizowane po osiągnięciu wartości określonej
przez Użytkownika w polu „Stop-loss”.
Aby skorzystać z opcji „Trailing” Stop” Użytkownik musi wskazać w formularzu Zlecenia liczbę
sprzedanych środków, a także wartość „Trailing Stop” i „Stop-loss”. Środki będą oferowane do
sprzedaży po najwyższym możliwym kursie określonym przez System. Jeżeli Kurs w Systemie będzie
rosnąć i rosnąć według pozycji wskazanej w polu „Trailing Stop”, Kurs złożony przez Użytkownika
Zlecenia powiększy się proporcjonalnie o odpowiednią kwotę. W takim przypadku wskaźnik „Stoploss” również wzrośnie o kwotę wskazaną w polu „Trailing Stop”.

65. Zlecenie zakupu po cenie rynkowej
Zlecenie kupna po cenie rynkowej oznacza złożenie przez Użytkownika oferty kupna określonej
ilości Środków bez określania Kursu.
Aby złożyć Zlecenie zakupu po cenie rynkowej, Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz
na Koncie Osobistym, wskazując liczbę Środków, które zamierza kupić.
Realizacja Zlecenia nastąpi po najniższym Kursie spośród Zleceń złożonych przez innych
Użytkowników. Wynagrodzenie ECM Limited (CoinMarketSolutions) za transakcję zostanie
potrącone natychmiast w momencie Transakcji.
66. Złożone zlecenie kupna i sprzedaży
Złożone zlecenie kupna i sprzedaży rozumiane jest jako złożona przez Użytkownika oferta kupna
określonej ilości Środków po kursie określonym przez Użytkownika oraz sprzedaży nabytej ilości
Środków po stawce określonej przez Użytkownika. Tak więc, gdy Użytkownik składa zlecenie kupna
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i sprzedaży, System z kolei najpierw składa Proste zlecenie kupna, a po zakończeniu transakcji
składa Proste zlecenie sprzedaży.
Aby złożyć Zlecenie Kup i Sprzedaj, Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz na Koncie
Osobistym, wskazując ilość Środków, które zamierza nabyć oraz Kurs przy zakupie, a także wskazać
Kurs mający zastosowanie do sprzedaży nabytych Środki.
W przypadku tego typu Zlecenia obowiązują zasady ustalone dla Prostego zamówienia zakupu i
Prostego zamówienia sprzedaży, z uwzględnieniem specyfiki Złożonego zamówienia zakupu i
sprzedaży.
Transakcje z depozytem zabezpieczającym
67. W przypadkach określonych w Umowie Użytkownik ma możliwość zawarcia Transakcji z
depozytem zabezpieczającym.
68. Transakcja depozytu zabezpieczającego może zostać wykonana przy składaniu następujących
rodzajów Zleceń:
- proste zlecenie sprzedaży;
- proste zlecenie kupna;
- złożone zlecenie kupna i sprzedaży, ale tylko w zakresie zakupu.
69. Umowę pożyczki uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania środków na Koncie Użytkownika.
70. Środki są udostępniane Użytkownikom na zasadzie zwrotu i refundacji.
71. Aby zrealizować transakcję z depozytem zabezpieczającym, Użytkownik musi posiadać na
swoim Koncie wymagany poziom depozytu zabezpieczającego.
72. Poziom depozytu zabezpieczającego wynosi 100% (sto procent) kwoty Środków przekazanych
w ramach Transakcji zabezpieczającej. Poziom marży może ulec zmianie, ale nie może być niższy
niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kwoty przekazanych środków.
73. W przypadku transakcji typu Margin (ang. ,,marża’’) o parametrach określonych przez
Użytkownika w złożonym Zleceniu, System potrąca z Konta Użytkownika Środki w kwocie równej
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kwocie przekazanych Użytkownikowi Środków, a także kwoty odpowiedniej prowizji. Wysokość
prowizji ustalana jest zgodnie z Taryfami.
74. Jeżeli w wyniku realizacji transakcji Margin Użytkownik zalega z płatnościami, ECM Limited
(CoinMarketSolutions) ma prawo ograniczyć korzystanie z Konta Osobistego do czasu uzupełnienia
przez Użytkownika kwoty niezbędnej do spłaty zadłużenia. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany
jest do uzupełnienia odpowiedniego Konta, na którym powstał dług, w ciągu 5 (pięciu) dni
roboczych od momentu powstania takiego długu.
75. W przypadku wystąpienia ryzyka niewystarczającego Poziomu Marży na Koncie Użytkownika,
ECM Limited (CoinMarketSolutions) ma prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego
powiadomienia Użytkownika, podjąć decyzję o natychmiastowej realizacji Zamówienia lub jego
wycofaniu. Działania te nie stanowią naruszenia zobowiązań ECM Limited (CoinMarketSolutions).
76. Użytkownik zgadza się, że ECM Limited (CoinMarketSolutions) ma prawo do zatrzymania (stopout) przy Poziomie Marży poniżej 30% (trzydzieści procent) z dźwignią 1:2 (jeden do dwóch), a to
działanie nie jest naruszenie zobowiązań ECM Limited (CoinMarketSolutions).
76. Śledzenie zmian warunków realizacji transakcji typu Margin oraz zgodność z wymogami Marży
leży w bezpośredniej odpowiedzialności klienta. ECM Limited (CoinMarketSolutions) nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z braku informacji lub
nieterminowego zgłoszenia wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. ECM Limited
(CoinMarketSolutions) nie ma obowiązku powiadamiania Użytkownika w jakikolwiek sposób o
wykonaniu stop-out (s), lub o sprzedaży lub likwidacji środków Użytkownika z jego Konta w
Systemie, jeśli takie konto nie zostanie zasilone w wyniku zaległości.

77. Śledzenie zmian warunków realizacji transakcji z depozytem zabezpieczającym oraz zgodność
z wymogami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego leży bezpośrednio w gestii klienta. ECM
Limited (CoinMarketSolutions) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą
wynikać z braku informacji lub nieterminowego zgłoszenia wezwania do uzupełnienia depozytu
zabezpieczającego. ECM Limited (CoinMarketSolutions) nie ma obowiązku powiadamiania
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Użytkownika w jakikolwiek sposób o wykonaniu stop-out (s), lub o sprzedaży lub likwidacji środków
Użytkownika z jego Konta w Systemie, jeśli takie konto nie zostanie zasilone w wyniku zaległości.

IDENTYFIKACJA I ZAPOBIEGANIE NIELEGALNEMU WYKORZYSTANIU WITRYNY I SYSTEMU
78. Zabrania się Użytkownikowi zawierania Transakcji bez przejścia procedury składania Zleceń
poprzez wysyłanie wiadomości osobistych lub innych możliwości Serwisu i/lub Systemu. Jeśli jeden
z uczestników korespondencji zgłosi taki fakt, wiadomości stracą swój status osobisty i będą
dostępne dla moderatorów i administracji.
79. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Serwisu i/lub Systemu w sposób inny niż
przewidziany w Umowie, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do umieszczania reklam w
Serwisie, chyba że Strony zawarły umowę o reklamę.
80. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Witryny i/lub Systemu do jakichkolwiek celów
niezgodnych z prawem, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i działań
ekstremistycznych.
81. Wykonując Transakcje, Użytkownik jest zobowiązany przejść procedurę identyfikacji
ustanowioną przez System lub osoby trzecie (agregatory płatności, organizacje kredytowe i inne)
oraz przestrzegać innych wymogów ustawodawstwa estońskiego w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy (legalizacji) dochodów z przestępstwa.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU
82. Użytkownik zapewnia, że zna podstawowe zasady pracy z Kryptowalutami, a także cechy
Kryptowalut, które wpływają na ich wartość, a także jest świadomy zagrożeń z tym związanych:
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Wahania cen: Wartość kryptowaluty jest bardzo zmienna. Charakteryzuje się gwałtownymi
skokami cen spowodowanymi nieoczekiwanymi zdarzeniami lub zmianami nastrojów na
rynku
 Wykorzystanie pożyczki do sfinalizowania transakcji finansowej: skorzystanie z pożyczki
przez Użytkownika zwiększa zysk Użytkownika, ale także potencjalne straty i może mieć
istotny wpływ na wysokość prowizji CoinMarketSolutions. Może to również doprowadzić
do sytuacji, w której Użytkownik może stracić więcej niż pierwotnie zainwestował.
 Opłaty i wydatki: opłaty i wydatki mogą obejmować spready, koszty kredytu i prowizje.
 Przejrzystość cen: w porównaniu do pieniędzy fiducjarnych, mogą wystąpić większe
wahania ceny Kryptowalut wykorzystywanych do określenia wartości pozycji Użytkownika.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Użytkownik podczas handlu nie otrzyma uczciwej i
dokładnej ceny za kryptowalutę bazową.
83. Użytkownik musi uczestniczyć w transakcjach handlowych posiadając pełną wiedzę na temat
rynków finansowych i w pełni rozumiejąc ryzyko związane z kryptowalutami.
84. Użytkownik gwarantuje, że ma prawo do przeprowadzania transakcji Kryptowalutami, a także,
że jest w pełni do tego zdolny.
85. Użytkownik rozumie, że ECM Limited (CoinMarketSolutions) w żaden sposób nie wpływa na
Kurs ustalany przez Użytkowników, nie udziela żadnych rekomendacji dotyczących ustalenia Kursu
oraz prognoz dotyczących stawek. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyka
ekonomiczne związane z wyborem danego Kursu. ECM Limited (CoinMarketSolutions) nie
gwarantuje, że Transakcja zostanie zakończona, a jej warunki będą korzystne dla Użytkownika.
86. Użytkownik rozumie, że CoinMarketSolutions nie ma nic wspólnego z operacjami i/lub
transakcjami z Kryptowalutą, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za udzielanie
jakichkolwiek gwarancji dotyczących warunków i/lub możliwości wykonania określonych operacji
i/lub transakcji z Kryptowalutą wymaganą do realizacji Transakcji.
87. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie operacje na Kryptowalutach są
nieodwracalne, a środki otrzymane w wyniku Transakcji mogą zostać zwrócone wyłącznie na
podstawie odrębnej umowy dodatkowej z innym Użytkownikiem.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z WITRYNY I SYSTEMU
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88. Witryna i System zawierają wyniki własności intelektualnej będące własnością ECM Limited
(CoinMarketSolutions), jej podmiotów stowarzyszonych i innych powiązanych stron, sponsorów,
partnerów, przedstawicieli, wszystkich innych osób działających w imieniu CoinMarketSolutions i
innych stron trzecich.
89. Korzystając z Witryny i Systemu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zawartość
Serwisu oraz struktura zawartości Serwisu są chronione prawem autorskim, prawem do znaku
towarowego i innymi prawami do wyników działalności intelektualnej, oraz że prawa te są ważne
i chronione we wszystkich formach, we wszystkich mediach i w odniesieniu do wszystkich
technologii, zarówno istniejących obecnie, jak i rozwijanych lub tworzonych później. Żadne prawa
do zawartości Serwisu i Systemu nie zostają przeniesione na Użytkownika w wyniku korzystania z
Serwisu i Systemu lub zawarcia Umowy.
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