Regulamin Promocji pod nazwą „Promocja VIP”
zwany dalej „Regulaminem”
§ 1 Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest EFIX Dom Maklerski S.A., z siedzibą przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88A, (61-131)
w Poznaniu, zwana dalej „EFIX DM” lub „Organizatorem”.
§ 2 Obszar przeprowadzania Promocji
Obszarem przeprowadzenia Promocji pod nazwą „Promocja VIP” jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3 Charakter prawny Promocji
Promocja objęta Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”,
„loterią audiotekstową”, ani też „loterią fantową”, których wynik w szczególności zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540).
§ 4 Definicje
Wymienione poniżej sformułowania mają w Regulaminie następujące znaczenie:
1. Promocja – prowadzona przez EFIX DM sprzedaż promocyjna dla klientów, którzy w trakcie trwania Promocji
otworzyli Konto oraz zadeklarowali udział w Promocji na formularzu opublikowanym na stronie www.efixdm.pl.
2. Uczestnik – osoba fizyczna, która w okresie Promocji zawarła umowę maklerską z EFIX DM, złożyła wniosek o
otwarcie Konta, wpłaciła minimalny wymagany Depozyt i przeprowadziła na Koncie co najmniej jedną trasak cję typu CFD lub na rynku Forex.
3. Wartość obrotu – suma obrotów na kontraktach CFD oraz na rynku Forex wyliczona według poniższych definicji:
CFD: Aby obliczyć wartość pozycji (dla wszystkich instrumentów, które nie są CFD na pary walutowe) należy
pomnożyć cenę danego instrumentu oraz ilość kupowanych bądź sprzedawanych CFD i wynik ten podzielić
przez minimalną zmianę ceny (tick factor).
Przykład: Zakup i sprzedaż 5 CFD na indeks Germany 30 DAX po cenie 8000 EUR daje obrót na poziomie 80
000 EUR.
CFD na waluty: Jako wartość pozycji należy przyjąć ilość sprzedawanych bądź kupowanych kontraktów CFD na
parę walutową, przy czym wielkość 1 CFD równa jest jednostce waluty bazowej (minimum 10000 CFD). Na
przykład zakup i sprzedaż 4 000 000 CFD na EUR/USD, przy wielkości 1 CFD równej 1 EUR daje obrót na pozio mie 8 000 000 EUR.
Forex: Wielkość obrotu to ilość sprzedawanych bądź kupowanych Lotów pary walutowej. Przykładowo: otwarcie i zamknięcie 20 lotów o wartości 100.000 EUR/USD daje obrót na poziomie 20 RTL.
Transakcje zawierane w innych walutach są przeliczane na USD po cenach rozliczeniowych GAIN Capital UK Limited / City Index.
4. Konto – rachunek inwestycyjny typu CFD lub Forex założony za pośrednictwem EFIX DM w GAIN Capital UK Limited / City Index.
5. Waluta bazowa – pierwsza waluta z pary.
6. Depozyt – wpłacone przez użytkownika na Konto nowe środki pieniężne, w wysokości określonej w Załączniku
dla danego Przedmiotu Promocyjnego lub w wysokości indywidualnie ustalonej pomiędzy EFIX DM, a Uczestnikiem, za pośrednictwem korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną.
7. Przedmiot Promocyjny – wybrana przez Uczestnika Promocji jedna pozycja z listy rzeczy zawartych w Załączniku.
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Warunki sprzedaży promocyjnej – aby uzyskać możliwość zakupu w Cenie promocyjnej Przedmiotu Promocyjnego należy spełnić kryteria dotyczące minimalnej Wartości obrotu i minimalnego Depozytu, określone w Załączniku oraz uiścić Cenę promocyjną na rachunek bankowy EFIX DM.
Cena promocyjna – kwota 1,23 PLN brutto (słownie: jeden złoty 23/100).
Dzień rozliczenia Promocji – dla danego Klienta dniem rozliczenia Promocji jest dzień następujący 90 dni po
dniu wpłaty Depozytu.
Lot – oznacza:
100.000 (sto tysięcy) jednostek pierwszej waluty w parze jeżeli pierwsza waluta w parze jest jedną z poniż szych: AUD=Australian Dollar, CAD=Canadian Dollar, CHF=Swiss Franc, EUR=Euro Currency, GBP=Great British
Pound, USD=US Dollar, NZD=New Zealand Dollar.
Dla wszystkich innych par walut, lot oznacza kwotę pierwszej waluty w parze, która jest równowartością USD
100.000 (sto tysięcy dolarów amerykańskich) po kursie GAIN Capital UK Limited dla tej waluty z godziny 3:00
popołudniu czasu wschodniego (amerykańskiego) w ostatnim dniu pracy GAIN Capital UK Limited w miesiącu.
Aby określić liczbę transakcji należy podzielić łączną równowartość pierwszych walut w parze przez 100.000
USD.
Round Turn Lot (RTL) – otwarcie i zamknięcie pozycji o wielkości jednego Lota (100 000 jednostek otwarcie
pozycji plus 100 000 jednostek zamknięcie pozycji).
Załącznik – wykaz Przedmiotów Promocyjnych biorących udział w Promocji wraz z podaną minimalną Wartością obrotu w PLN oraz minimalną wielkością Depozytu w PLN (lub równowartość w innej walucie), stanowią cy integralną część Regulaminu Promocji pod nazwą „Mobilny Start”.
§ 5 Czas trwania Promocji
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Promocja rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2017 roku, od godziny 00:00:01 (GMT) i trwa do dnia 31 października
2017 roku, do godziny 23:59:59 (GMT).
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, bez wskazywania
przyczyny.
§ 6 Warunki uczestnictwa
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Uczestnik przystępuje do udziału w Promocji poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszenia udziału
w Promocji w serwisie www.efixdm.pl, w tym podanie wybranego Przedmiotu Promocyjnego i zadeklarowanie przeprowadzenia na Koncie transakcji typu CFD lub na rynku Forex o łącznej wartości równej lub przekraczającej Wartość obrotu, a deklaracja udziału w Promocji została przez EFIX DM przyjęta.
Uczestnik zawarł, w czasie trwania Promocji, z EFIX DM umowę maklerską w zakresie przyjmowania i przeka zywania zleceń.
Uczestnik otworzył w czasie trwania Promocji Konto w Gain Capital UK Limited / City Index.
Uczestnik wpłacił Depozyt.
Uczestnik dokonał na Koncie co najmniej jednej transakcji typu CFD lub na rynku Forex.
Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien spełnić powyższe punkty najpóźniej do dnia 31 października
2017 roku.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz i zakupić w Cenie Promocyjnej tylko jeden Przedmiot
Promocyjny.
EFIX DM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia deklaracji udziału w Promocji, o której mowa w ust. 1
powyżej, bez podania przyczyny.
§ 7 Zasady udziału w Promocji
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Uczestnik bierze udział w Promocji poprzez wypełnienie warunków, o których mowa w § 6 Regulaminu.
EFIX DM dokonuje przeglądu salda operacji Uczestnika w Dniu rozliczenia Promocji.
Uczestnik aby skorzystać z możliwości zakupu Przedmiotu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej winien spełnić
warunki, o których mowa w § 6 Regulaminu, przeprowadzić na Koncie transakcje typu CFD lub na rynku Forex

o łącznej wartości równej lub przekraczającej Wartość obrotu i dokonać zapłaty Ceny promocyjnej za wybrany
Przedmiot Promocyjny na rachunek bankowy EFIX DM.
4. Uczestnik ma 90 dni od wpłaty Depozytu na wykonanie minimalnej Wartości obrotu.
5. Jeżeli Wartość obrotu, liczona procentowo, w odniesieniu do minimalnej Wartości obrotu dla konkretnego
Produktu Promocyjnego osobno dla CFD i Forex sumuje się do 100% oraz spełnione zostały pozostałe warunki
to Uczestnik ma prawo zakupić w Cenie promocyjnej Produkt Promocyjny.
6. Uczestnik podczas trwania Promocji może otrzymać tylko Przedmiot Promocyjny, który wybrał.
7. Uczestnik informuje EFIX DM o wyborze Przedmiotu Promocyjnego przy wypełnianiu formularza zgłoszenia
udziału w Promocji.
8. Pula Przedmiotów Promocyjnych jest nieograniczona.
9. W sytuacji, kiedy Organizator Promocji nie może przekazać Przedmiotu Promocyjnego wybranego przez
Uczestnika z powodu braku jego dostępności, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w sprawie wyboru
innego urządzenia o podobnej funkcjonalności i wartości.
10. Jeżeli wartość transakcji Uczestnika przekroczy minimalną Wartość obrotu, EFIX DM poinformuje drogą elektroniczną Uczestnika w ciągu 14 dni o spełnieniu warunków zakupu Przedmiotu Promocyjnego w Cenie promocyjnej.
11. EFIX DM przekazuje Przedmiot Promocyjny Uczestnikowi w ciągu 21 dni od dnia, kiedy Uczestnik łącznie speł nił warunki opisane w § 7 ust. 3 Regulaminu. Przedmiot Promocyjny zostanie przesłany za pośrednictwem
Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub inny wskazany pisemnie lub drogą elektroniczną przez Uczestnika. Za dzień przekazania uważa się
dzień nadania przesyłki przez EFIX DM.
12. Brak odbioru Przedmiotu Promocyjnego przez Uczestnika w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ostatniego
awiza lub odmowa odbioru Przedmiotu Promocyjnego, powodują utratę prawa do zakupu Przedmiotu Promocyjnego w Cenie promocyjnej.
§ 8 Reklamacje
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Uczestnik ma prawo składać zastrzeżenia (skargi) związane z uczestnictwem w Promocji (dalej „Reklamacja”).
Reklamacja może być złożona w siedzibie lub każdej jednostce EFIX DM obsługującej klientów, w następującej
formie:
a) pisemnej – osobiście, w siedzibie lub jednostce EFIX DM obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową
w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529),
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w siedzibie lub jednostce
EFIX DM obsługującej klientów,
c) elektronicznej – faxem, za potwierdzeniem odbioru lub na wskazany adres e-mail, z żądaniem potwierdzenia doręczenia.
Rozpatrzenie i odpowiedź na Reklamację następuje w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym jednak niż
30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Reklamacji przez EFIX DM. Do zachowania terminu wystarczy wy słanie odpowiedzi przed jego upływem.
EFIX DM udziela Uczestnikowi odpowiedzi na Reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, na adres pocztowy wskazany w Umowie o świadczenie usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych lub Reklamacji, według wyboru EFIX DM. Na wniosek Uczestnika, zawarty w Reklamacji, EFIX DM może dostarczyć odpowiedź na Reklamację pocztą elektroniczną.
Reklamacja powinna zawierać przyczynę i opis Reklamacji, imię, nazwisko, adres i telefon Uczestnika.
Przedmiot Promocyjny objęty jest gwarancją producenta. Wszelkie reklamacje dotyczące Przedmiotu Promocyjnego należy składać do producenta lub podmiotu przez niego wskazanego w gwarancji.
§ 9 Oświadczenie Uczestnika

1.

Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, iż przewidziane w Promocji warunki dla uzyskania Przedmiotu
Promocyjnego, w tym wysokość wymaganego Depozytu i Wartości obrotu nie są dla niego nieosiągalne lub
trudno osiągalne.
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Uczestnik oświadcza także, iż uzyskanie możliwości zakupu Przedmiotu Promocyjnego w Cenie promocyjnej,
nie spowoduje u Uczestnika zwiększonego zaangażowania środków w inwestowanie lub podejmowania bardziej ryzykownych działań inwestycyjnych, niż gdyby nie brał udziału w Promocji.
§ 10 Postanowienia końcowe
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Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
Regulamin dostępny jest na stronie www.efixdm.pl oraz w siedzibie EFIX Dom Maklerski S.A., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88A, 61-131 Poznań.
EFIX DM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną
udostępnione w miejscu wskazanym w pkt. 2 powyżej.
EFIX DM zastrzega sobie prawo do wycofania Promocji w dowolnym czasie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji, w przypadku stwierdzenia,
że Uczestnik narusza przepisy prawa, regulaminów obowiązujących Uczestnika lub w przypadku stwierdzenia
przez Organizatora, że Uczestnik podejmuje sprzeczne z dobrymi obyczajami działania, zmierzające do
uzyskania korzyści w związku z Promocją.
Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i warunków Promocji są rozstrzygane przez Organizatora.
Pracownicy EFIX DM oraz osoby powiązane nie mogą brać udziału w Promocji.
Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Niezastosowanie się do Regulaminu spowoduje odrzucenie prawa Uczestnika do dalszego udziału w Promocji.
Jednakże odrzucenie to nie ma żadnego wpływu na możliwość dalszego obrotu środkami na platformie trans akcyjnej udostępnionej przez GAIN Capital UK Limited / City Index oraz nie naraża Uczestnika na zwiększone
ryzyko obrotu lub wzmożone zaangażowania na rynku. Regulamin nie definiuje wszystkich rodzajów ryzyka
związanego z inwestowaniem w produkty GAIN Capital UK Limited / City Index. Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ryzyk związanych z inwestowaniem w produkty GAIN Capital UK Limited / City Index.
Uczestnik powinien zapoznać się w całości z regulacjami dotyczącymi posiadania konta w GAIN Capital UK Li mited / City Index oraz Ostrzeżeniem o ryzyku przed otwarciem konta, tak aby w świetle indywidualnych ocze kiwań oraz okoliczności finansowych świadomie rozważyć decyzję o dokonaniu inwestycji. Warunki dotyczące
posiadania Konta oraz Ostrzeżenie o ryzyku dostępne są na stronie internetowej GAIN Capital UK Limited www.gaincapital.com.
EFIX Dom Maklerski SA jest stroną kojarzącą z GAIN Capital UK Limited / City Index. GAIN Capital UK Limited /
City Index będzie dysponentem Konta Uczestnika oraz jego funduszy, a także będzie działać jako kontrahent w
transakcjach Uczestnika.
Uczestnik powinien zarządzać swoim Kontem, zgodnie z własną polityką inwestycyjną. Promocja nie może
zmieniać polityki inwestycyjnej Uczestnika, a w szczególności jego stopnia awersji do ryzyka.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że inwestycje na rynku Forex wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i nie
są odpowiednie dla każdego inwestora. Uczestnik powinien przeanalizować swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie przed rozpoczęciem inwestycji. EFIX DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez
Uczestnika Promocji. Straty mogą przekroczyć Depozyt.
Organizator Promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Promocji z tytułu braku rzetelno ści przekazanych danych, nieprawidłowego ich formatu, niekompletności lub innych problemów związanych
z przesyłem danych, w tym problemów technicznych.

Załącznik

Lp.

1.
2.
3.
4.

Przedmiot Promocyjny

iPad mini 4 Retina
Samsung Galaxy
Tab S2
iPhone 7
Samsung Galaxy
S7 32 GB

50.000,00

Minimalna wartość obrotu na
rynku Forex w
RTL (bez
EUR/USD,
AUD/USD,
EUR/GBP,
USD/JPY)
60

50.000,00

60

120

50.000,00

100

200

28 000 000

50.000,00

100

200

28 000 000

Minimalna
wielkość Depozytu w PLN
lub równowartość w innej
walucie

Minimalna wartość obrotu na
rynku Forex w
RTL (dla EUR/USD,
AUD/USD,
EUR/GBP,
USD/JPY)
120

Minimalna wartość obrotu dla
CFD w USD

15 000 000
15 000 000

