Informacja i ostrzeżenie dotyczące MetaTrader 4
MetaTrader 4 jest platformą handlową dostarczaną przez osobę trzecią – MetaQuotes, w
stosunku do której City Index nie posiada praw własności intelektualnej. MetaTrader 4 może lub
może nie działać centrum danych City Index i może lub może nie być obsługiwane przez personel
City Index.
City Index oferuje platformę Meta Trader 4 równolegle z platformami stanowiącymi własność
City Index, dając użytkownikom możliwość wyboru platformy posiadającej funkcjonalności, które
najlepiej odpowiadają ich indywidualnym potrzebom.
Niemniej jednak Inwestorzy powinni być świadomi, że:

•
•

City Index nie udziela wsparcia dla platformy MetaTrader4;
oraz
istnieją dodatkowe ryzyka związane z korzystaniem z MetaTrader4.

W związku z tym, że MetaTrader4 jest platformą oferowaną przez osobę trzecią, City Index nie
posiada nad nią pełnej kontroli i nie może zagwarantować dokładności lub poprawności danych
finansowych rachunku czy historii transakcji użytkownika, przechowywanych na platformie
MetaTrader 4. Przede wszystkim użytkownicy powinni pamiętać o tym, że nie można w pełni
polegać na danych finansowych rachunku obliczanych i wyświetlanych przez MT4 (w
szczególności informacji o wartości dostępnego depozytu). Dlatego, aby precyzyjnie
monitorować dane finansowe rachunku, użytkownicy powinni korzystać z nich bezpośrednio z
City Index.
Użytkownicy, którzy handlują na platformie MetaTrader4 są narażeni na ryzyka związane z
systemem, wliczając w to, ale nie ograniczając się do, infrastruktury komunikacyjnej, która łączy
City Index z platformą MetaTrader4. W wyniku jakiejkolwiek awarii systemowej lub innych
przerw w funkcjonowaniu platformy MetaTrader 4 zlecenia mogą nie zostać wykonywane
zgodnie z Twoimi dyspozycjami albo mogą nie zostać zrealizowane w ogóle. Ponadto, w wyniku
jakiejkolwiek awarii systemowej lub innych przerw w funkcjonowaniu platformy MetaTrader 4,
możesz nie być w stanie wprowadzać lub zmieniać zleceń lub zobaczyć listy otwartych pozycji lub
danych rynkowych.
Platforma Meta Trader 4 jest dostarczana przez osobę trzecią, a nie przez City Index. Dlatego też,
w zakresie w jakim nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, City Index nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania, obsługi i działania
platformy MetaTrader 4. W dodatku, City Index nie ponosi żadnej odpowiedzialności
bezpośrednio lub pośrednio i nie będzie zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania,
w tym retorsyjnego, ubocznego, szczególnego lub następczego, za szkody które powstają w
wyniku jakiegokolwiek błędu, niedokładności, zaniechania, opóźnienia lub innej awarii platformy
MetaTrader 4.
MetaTrader 4 daje Użytkownikom możliwość automatyzacji transakcji i realizacji zleceń. Kiedy
liczba takich zleceń składanych przez Użytkownika jest zbyt wysoka lub ma szkodliwy charakter i
w wyłącznej opinii City Index składanie takich zleceń nie stanowi racjonalnego i akceptowalnego
użytku, City Index zastrzega sobie prawo do zablokowania tego Użytkownika według własnego
uznania.

