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AVERTISMENT CU PRIVIRE LA RISCURI 

 

În scopul facilitării accesului la informații cu caracter educativ, X-Trade Brokers pune la dispoziția 

clienților sau potențialilor clienți programe educaționale gratuite despre piețele financiare și 

managementul riscului. Informările sau materialele transmise de către X-Trade Brokers sunt de natură 

publicitară și au scop exclusiv educativ sau informativ, nu sunt și nu pot fi considerate recomandări de 

cumpărare/vânzare/păstrare a unui anumit instrument financiar, nu reprezintă și nu trebuie tratate 

ca indicații sau sfaturi privind strategiile de tranzacționare aplicate pe conturi demo sau reale. X-Trade 

Brokers nu își asumă răspunderea pentru rezultatul tranzacțiilor bazate pe sau influențate de 

oricare din informațiile prezentate în acest material. X-Trade Brokers România oferă spre 

tranzacționare instrumente derivate de tipul Contractelor pentru Diferență și Opțiunilor și 

avertizează clienții și potențialii clienți cu privire la riscurile ridicate pe care le implică mecanismul 

tranzacționării în marjă și efectul de levier (incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, 

fluctuația prețurilor pieței, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb, riscul 

de pierdere totală a balanței contului), precum și asupra faptului că performanțele trecute nu reprezintă 

garanții ale performanțelor viitoare. În consecință, X-Trade Brokers recomandă clienților sau potențialilor 

clienți să abordeze astfel de instrumente financiare numai după înțelegerea mecanismului de funcționare 

și a riscurilor și după o documentare prealabilă. X-Trade Brokers și reprezentanții săi stau la dispoziția 

clienților și potențialilor clienți în orice moment prin programe educaționale și asistență personalizată 

pentru a oferi tot suportul și informațiile necesare înțelegerii acestor instrumente financiare. 


