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REGULAMIN PROMOCJI
„Dostęp do serwisu FxRoom”
§1
DEFINICJE
1. Niniejsza promocja o nazwie „Dostęp do serwisu FxRoom” nie jest grą losową ani zakładem
wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.).
2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
3. Organizatorem Promocji jest spółka Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427,
REGON 350647408, której kapitał zakładowy wynosi 3.494.747,00 zł - w pełni opłacony
(„Organizator”).
4. Słownik pojęć:
1) Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć stronę internetową
www.noblemarkets.pl;
2) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
3) Regulamin OTC – należy przez to rozumieć „Regulamin świadczenia przez Noble Securities
S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie
kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych
z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC”, który jest
dostępny na Stronie Internetowej Organizatora;
4) Umowa OTC – należy przez to rozumieć „Umowę świadczenia przez Noble Securities S.A.
usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie
kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych
z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC”, której wzór
jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora;
5) Promocja – należy przez to rozumieć niniejszą promocję;
6) Okres Przystąpienia do Promocji – należy przez to rozumieć okres począwszy od dnia
15 września 2016 roku do dnia 31 lipca 2017 roku;
7) Okres Obowiązywania Promocji – należy przez to rozumieć okres od 15 września 2016 r. do
odwołania;
8) Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Promocji przez Organizatora,
po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie;
9) Rachunek – należy przez to rozumieć rachunek Noble Markets MT4, MT4 STP lub MT5
prowadzony przez Organizatora na rzecz Uczestnika, na podstawie Regulaminu OTC i Umowy
OTC, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu;
10) Oświadczenie – pisemne oświadczenie Klienta o przystąpieniu do Promocji, którego wzór jest
określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu albo oświadczenie ustne (składane drogą
telefoniczną) zawierające informacje analogiczne do oświadczenia stanowiącego Załącznik nr
1 albo oświadczenie złożone za pośrednictwem Pokoju Inwestora analogiczne do
oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1.
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11) Serwis – informacyjny serwis internetowy FX Room dostępny pod adresem FxRoom.pl,
którego właścicielem jest firma FK Capital Sp. z o.o. Regulamin serwisu dostępny jest na
stronie FxRoom.pl
12) System Transakcyjny Organizatora – należy przez to rozumieć Noble Markets System (NMS)
wykorzystywany przez Organizatora do obsługi Klientów w ramach wykonywania Umowy
OTC;
13) Transakcja – należy przez to rozumieć nabycie lub zbycie instrumentów finansowych za
pośrednictwem Systemu Transakcyjnego Organizatora;
14) Lot – należy przez to rozumieć jednostkę transakcyjną instrumentów finansowych.
5. Wszelkie pozostałe pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć zgodnie
z brzmieniem ustalonym w Regulaminie OTC.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do Promocji może przystąpić maksymalnie 500 osób, przy czym Organizator może zwiększyć ten
limit.
2. Uczestnik Promocji może posiadać tylko jeden Rachunek w ramach Promocji w Okresie
Obowiązywania Promocji.
3. Uczestnik może zostać zakwalifikowany do Promocji tylko jeden raz.
4. Uczestnik może przystąpić do Promocji nawet jeśli w Okresie Obowiązywania Promocji
uczestniczy w innych promocjach Organizatora.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1.

2.
3.

4.
5.

Uczestnikiem Promocji, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, mogą zostać osoby
fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych) oraz które:
1) zawarły z Organizatorem Umowę OTC, w związku z czym Organizator otworzył im Rachunek,
2) w Okresie Obowiązywania Promocji złożyły Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji.
Udział w Promocji mogą brać także osoby fizyczne posiadające Rachunek u Organizatora, pod
warunkiem, że złożą Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przez których rozumie się
pracownika Organizatora lub osobę pozostającą z Organizatorem w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora
oraz grupy kapitałowej, do której Organizator należy, podmiotów współpracujących przy
organizacji Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, przez których rozumie się
w szczególności: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz małżonków
i zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz rodzeństwo małżonków, a także osoby pozostające
w stosunku przysposobienia lub kurateli z tymi osobami.
W przypadku uzyskania informacji o przystąpieniu do Promocji osób, o których mowa w § 3 ust.
3, Organizator wyklucza z Promocji taka osobę (takie osoby).
Organizatorowi, przysługuje również prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w każdym
czasie, jednakże nie później niż 14 (czternaście) dni od zakończenia okresu obowiązywania
Promocji dla danego Uczestnika, w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do
uczciwości działań Uczestnika w zakresie uzyskania dostępu do Serwisu w szczególności
w sytuacji gdy Uczestnik lub Uczestnicy zawierają transakcje przeciwstawne, w tym samym
czasie, na tym samym lub różnych Rachunkach w sposób, który mógłby wskazywać, iż transakcje
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te dokonywane są w celu uzyskania prawa do dostępu do Serwisu na jednym lub kilku
Rachunkach.
Odstąpienie przez Uczestnika od Umowy OTC lub rozwiązanie Umowy OTC przez Uczestnika lub
Organizatora w Okresie Obowiązywania Promocji skutkuje wykluczeniem z Promocji.
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 - 6 dostęp do Serwisu nie jest należny Uczestnikowi
Promocji i podlega zablokowaniu przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.
Uczestnik Promocji jest uprawniony do udziału w Promocji i nabywa prawo do dostępu do
Serwisu, po spełnieniu wszystkich warunków i wymogów określonych w Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym czasie z zachowaniem
1 miesięcznego okresu od daty poinformowania o tym fakcie Uczestników Promocji.

6.
7.
8.
9.

§4
PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI
Przystąpienie do Promocji odbywa się według następującego porządku:
1) Przystąpić do promocji mogą tylko Klienci Noble Markets, jeśli osoba zainteresowana
otrzymaniem dostępu do Serwisu nie posiada podpisanej Umowy OTC z Organizatorem,
niezbędne jest podpisanie takiej umowy.
2) Posiadanie na rachunku Uczestnika (saldo rachunku) środków pieniężnych w wysokości co
najmniej 1000,00 (tysiąca 00/100) złotych w Okresie Przystąpienia do Promocji,
z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu,
3) złożenie przez Uczestnika Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji w Okresie Przystąpienia
do Promocji,
4) potwierdzenie przez Organizatora udziału Uczestnika w Promocji. Potwierdzenie będzie
dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mailowy Uczestnika wskazany w treści
Oświadczenia o przystąpieniu o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 10 Regulaminu. Jeżeli Uczestnik
nie poda adresu e-mail w powyższym formularzu, potwierdzenie będzie wysłane na adres
e-mail z Umowy OTC.
§5
ZASADY PROMOCJI
1.
2.

3.

4.

Przystępując do Promocji Uczestnik otrzymuje dostęp do Serwisu po spełnieniu warunków
obrotowych na rachunku.
Warunkiem otrzymania dostępu do Serwisu jest wykonanie na rachunku obrotu co najmniej
1 zamkniętego lota w miesiącu przystąpienia do Promocji lub miesiącu poprzedzającym
przystąpienie do Promocji.
Po przystąpieniu do Promocji dostęp do Serwisu przysługuje Uczestnikowi do końca miesiąca
następującego po miesiącu, w którym Uczestnik wykonał obrót na rachunku w wysokości co
najmniej 1 zamkniętego lota.
Podczas trwania Promocji, Uczestnik musi posiadać na rachunku kwotę minimum 1000 PLN
(saldo rachunku).
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie, które nie
pochodzą od Organizatora.
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§7
PODATEK
1.

Podatek dochodowy od osób fizycznych właściwy dla nagród pobierze i uiści na rachunek
bankowy właściwego urzędu skarbowego Organizator.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji
we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Organizatora oraz na Stronie Internetowej Organizatora.
Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu i dla Promocji jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wprost lub odpowiednio
postanowienia Regulaminu OTC, w szczególności postanowienia dotyczące procedury składania
skarg oraz rozwiązania Umowy OTC, a także przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych
osobowych w celu związanym z organizacją Promocji i uczestnictwem Uczestnika w Promocji.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
Organizator może wprowadzać zmiany w Regulaminie z następujących przyczyn:
1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które mają wpływ na
świadczone przez Organizatora usługi lub na obsługę Uczestnika,
2) zmiany wykładni przepisów prawa, o których mowa w pkt 1), będącej skutkiem
orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych
przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy,
3) zmian zakresu lub sposobu świadczonych przez Organizatora usług maklerskich,
4) konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz zapewnienia
jednoznaczności postanowień Regulaminu.
Organizator, na co najmniej 2 tygodnie przed dniem wprowadzenia w życie zmian
w Regulaminie, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora informację o treści tych zmian
i terminie ich wejścia w życie oraz przesyła na e-mail Uczestnika Promocji informację
o wprowadzonych zmianach wraz z treścią zmian, a także udostępnia do wiadomości
Uczestników Promocji informację o takich zmianach wraz z ich treścią w Punktach Obsługi
Klienta Organizatora.
Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 6 zamieszcza na Stronie Internetowej
Organizatora, poza informacjami, o których mowa w ust. 6, również tekst jednolity Regulaminu,
który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie.
Uczestnik Promocji w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie Promocji
ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Promocji do czasu wejścia w życie tych zmian.
Jeżeli Uczestnik Promocji nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji do czasu wejścia w życie
zmian Regulaminu, zmieniona treść Regulaminu Promocji wiąże Uczestnika Promocji
i Organizatora od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Promocji.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI „Dostęp do serwisu FxRoom”
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „Dostęp do serwisu FxRoom”
Niniejsze oświadczenie wypełniane jest w związku z zamiarem przystąpienia do Promocji „Dostęp
do serwisu FxRoom” oraz w związku ze świadczeniem przez Noble Securities S.A. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651,
NIP 6760108427, REGON 350647408, której kapitał zakładowy wynosi 3.494.747,00 zł (w pełni
opłacony), usług wykonywania zleceń Klienta poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC)
w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD).
Pojęcia używane w niniejszym Oświadczeniu należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi
w Regulaminie Promocji „Dostęp do serwisu FxRoom”, a w zakresie nie określonym w tym
Regulaminie – zgodnie z definicjami określonymi w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities
S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów
na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami
wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC”.
Imię i nazwisko Uczestnika

Imię

Nazwisko

PESEL Uczestnika
(w przypadku osoby, która nie posiada PESEL –
data jej urodzenia)

Wypełnione na podstawie dyspozycji
telefonicznej

TAK/NIE

Klient niniejszym oświadcza, że:
- akceptuje wszystkie warunki Promocji organizowanej przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą
„Dostęp do serwisu FxRoom” oraz Regulamin Promocji „Dostęp do serwisu FxRoom”,
- przystępuje do Promocji „Dostęp do serwisu FxRoom” na warunkach określonych w Regulaminie Promocji „Dostęp do
serwisu FxRoom”,
- w celu przystąpienia do Promocji „Dostęp do serwisu FxRoom”, w tym w celu realizacji związanych z nią obowiązków
wynikających z przepisów prawa, dobrowolnie przekazał dane osobowe i wyraził zgodę na ich przetwarzanie przez Noble
Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33, będącą administratorem danych
osobowych. Klient został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania.

Data:

Podpisuje Uczestnik

Data:

Podpis i pieczątka Noble Securities S.A.
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