
 

 

 1 

 

REGULAMIN WIRTUALNEGO PRYWATNEGO SERWERA (VPS)  

Monecor (London) Limited, działający pod nazwą handlową ETX Capital ("ETX Capital"), oferuje swoim dotychczasowym i 

nowym klientom Wirtualny Prywatny Serwer ("VPS"), który jest prowadzony stroną trzecią, spółką Beeks Financial Cloud. 

 

 

REGULAMIN SUBSKRYPCJI VPS 

 
 

 Aby zakwalifikować się do bezpłatnej subskrypcji VPS musisz: 

 

a. być dotychczasowym lub nowym klientem ETX Capital z w pełni autoryzowanym rachunkiem 

transakcyjnym ETX MT4 lub TraderPro (otwarcie rachunku podlega zatwierdzeniu przez ETX Capital); 

 

b. dokonać wpłaty w wysokości co najmniej £€$2.000 w walucie bazowej rachunku; oraz 

 

c. wygenerować minimalny wolumen obrotu miesięcznego w wysokości pięciu (5) lotów zamkniętych 

transakcji lub £50 za punkt miesięcznie. Pozycje kapitałowe zostaną wyłączone z wyliczenia wyżej 

wymienionego minimalnego wolumenu obrotu. 

 

 Po spełnieniu powyższych kryteriów należy złożyć wniosek o bezpłatną subskrypcję VPS na adres e-mail 

customerservice@etxcapital.com w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych. 

 

 W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych kryteriów generowania miesięcznego wolumenu obrotu zgodnie z 

pkt. 1c powyżej, Klient zostanie obciążony opłatą w wysokości £25 lub równowartością w innej walucie (w zależności 

od waluty bazowej rachunku) w ramach subskrypcji VPS w każdym miesiącu, w którym, nie spełniono wymogu 

określonego w pkt. 1c powyżej. Opłata zostanie potrącona z Twojego rachunku transakcyjnego. 

 

 Subskrypcję VPS można w każdej chwili zakończyć, kontaktując się z działem obsługi klienta pod adresem 

customerservice@etxcapital.com. Po zakończeniu subskrypcji VPS, VPS jest anulowany bez tworzenia kopii 

zapasowej, w związku z czym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie kopii zapasowych danych 

przed zakończeniem subskrypcji. 

 

 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku zakładów lub 

transakcji związanych z tą subskrypcją. Obrót CFD jest obarczony wysokim ryzykiem i możliwe jest poniesienie 

większych strat niż inwestycja początkowa. 

 

 ETX Capital nie jest ani twórcą VPS, ani dostawcą jakiejkolwiek usługi oferowanej przez Beeks Financial Cloud. ETX 

Capital nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowe działanie VPS i/lub innych usług 

oferowanych przez Beeks Financial Cloud. ETX Capital nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek 

rodzaju w odniesieniu do VPS lub/i innych usług oferowanych przez Beeks Financial Cloud, w tym dotyczących m. in. 

bezpieczeństwa, przydatności, błędów systemowych, awarii danych, awarii komunikacji sieciowej, przydatności do 

określonego celu lub innych szkodliwych komponentów jakiegokolwiek serwera lub produktu opisanego przez Beeks 
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Financial Cloud. Korzystanie z dowolnego serwera wiąże się z nieodłącznymi zagrożeniami i użytkownik ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy jakikolwiek serwer lub oprogramowanie opisane przez Beeks Financial 

Cloud jest kompatybilne z posiadanym przez niego sprzętem i innymi serwerami zainstalowanymi na jego sprzęcie. 

Użytkownik jest również wyłącznie odpowiedzialny za ochronę swojego sprzętu i tworzenie kopii zapasowych swoich 

danych, a ETX Capital nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie może on ponieść w związku z 

korzystaniem z VPS kontrolowanego przez Beeks Financial Cloud. W żadnym wypadku ETX Capital nie ponosi 

odpowiedzialności wobec użytkownika za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody, w 

tym między innymi utratę zysków, utratę danych, wynikające z VPS i/lub korzystania z jakiejkolwiek usługi oferowanej 

lub opisywanej przez Beeks Financial Cloud. 

 

 Zgłaszając wniosek o subskrypcję VPS wyrażają Państwo zgodę na przekazanie przez ETX Capital swoich danych 

osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail do firmy Beeks Financial Cloud, w celu skontaktowania się z 

Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu w celu świadczenia usług. 

 

 Subskrypcja VPS zostanie odwołana lub odebrana klientom, którzy nadużywają ducha tej oferty. Zastrzegamy sobie 

prawo do anulowania/usunięcia niniejszej subskrypcji w dowolnym czasie w przypadku podejrzenia nadużycia 

subskrypcji. Ponadto, w przypadku naruszenia warunków niniejszej subskrypcji lub podejrzenia, że klient działał w 

nieuczciwy sposób lub uzyskał nieuczciwą lub niezamierzoną korzyść, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania 

subskrypcji. 

 

 ETX Capital jest jedynym arbitrem w zakresie tych zasad i wszelkich innych kwestii wynikających z niniejszej promocji. 

Wyjątki od tych zasad zależą wyłącznie od decyzji zarządu ETX Capital, a nasza decyzja jest ostateczna. Zastrzegamy 

sobie prawo do zmiany, wycofania lub ograniczenia tej oferty w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. 

 

 Oferta ta podlega przepisom prawa Anglii i Walii. Wyłączną jurysdykcję posiadają sądy Anglii i Walii. 


