PANGANIB NG PAGBUBUNYAG NG PALITANG PANLABAS SA TINGIAN
Ang pagbubunyag na ito ay kailangang karagdagan sa iyong
kasunduan sa kliyente na may XX at nararapat na kilalanin at
pirmahan mo. Hindi hinahangad ng pagbubunyag na ito para
isama ang lahat ng mga panganib kaugnay sa mga produkto
at serbisyong ipinagkakaloob sa iyo ng XX. Ang mga
produkto at serbisyo na ipinagkaloob sa iyo ng XX ay
nakadetalye sa iyong kasunduan sa kliyente.
Bilang
karagdagan sa iyong kasunduan sa kliyente XX ay nararapat
ding ipagkaloob sa iyo kasama ng pagbubunyag na ito para
maibalangkas ang iniuugnay na mga panganib kaugnay sa
kalakalan ng Palitang Panlabas/Foreign Exchange (FX).

Mahalagang Posibleng Maging Pagkawala at kawalan
ng mga garantiya: Dapat mong malaman na ang
panganib ng pagkawala ay maaaring maging malaki-laki
kapag nakipagtransaksiyon sa FX. Dapat mong pakaingatan
kung ang naturang mga transaksyon ay nababagay para sa
iyo at isinasapanganib lamang ang halaga ng pera na maaari
mong kayaning iwala. Dapat mo ring tandaan na ang mga
pondo o ari-arian na iyong inilagak bilang iyong pang-unang
deposito at ang mga posisyong FX na hawak mo kasama ang
XX ay hindi ginagarantiyahan. Ang XX ay maaaring gamitin
ang mga depositong ito laban sa mga pagkalugi na idinulot
ng iyong mga transaksyon. Personal kang mananagot para
sa lahat ng mga pagkalugi na nagreresulta mula sa mga
posisyong ito at sa ilang kaso ay maaari kang mawalan nang
higit pa kaysa sa iyong idineposito.
Dapat mo ring malaman ang mga sumusunod:

Ang Margin Trading, sa konteksto ng FX, ay nagsasangkot
sa paglalagak ng mga pondo o ari-arian sa anyo ng isang
depositong margin sa iyong FX akawnt ng kalakalan. Ang
depositong margin ay nagpapahintulot sa iyo na mangalakal
nang higit pa sa iyong inilagak na deposito. Ito ay kilala
bilang leverage. Anumang leverage na gamitin mo ay
magdaragdag sa iyong mga pagkalugi at maaari mabilis na
mawala sa iyo ang lahat ng mga pondo o ari-arian na
idineposito mo bilang margin.
Sa ganitong mga
pagkakataon, XX ay maaaring naising bawiin ang mga
pagkaluging ito sa isang naaangkop na forum, tulad ng isang
hukuman.
Pagpahinto sa mga limitasyon ng pagkalugi ay nakatakda
para malimitahan ang iyong mga pagkalugi. Gayunpaman,
sa mga panahon ng makahulugang pagbagu-bago ng
merkado, limitadong kakayahan (liquidity), pagpalya ng mga
sistemang elektroniko o mga telekomunikasyon, o force
majeure ay maaaring hindi maging posible para makaepekto
sa Pagpahinto sa mga Limitasyon ng Pagkalugi (Stop Loss
Limits) ayon sa hiniling na presyo. Ang mga Pagpahinto sa
mga pagkalugi ay hindi ginagarantiya at mananatili kang may
pananagutan sa lahat ng mga pagkalugi.
Likas na mga Salungatan. XX ay ang kontrapanig sa lahat
ng iyong mga transaksyong FX. Kapag magbenta ka, XX ang
magiging tagabili. Kapag bumili ka, XX ang magiging
tagabenta. Kapag nawalan ka ng pera sa isang transaksyon,
XX ay maaaring kumita sa parehong transaksyon bukod sa
mga bayarin at mga komisyon na maaari nitong singilin sa
iyo. Ang mga presyo na inalok sa iyo sa pamamagitan ng XX
ay maaaring hindi ang pinakamabuting mga presyo na
mayroon at maaaring maiba mula sa mga presyong inalok sa

iba pang mga kliyente ng XX.
Elektronikong mga plataporma ng kalakalan, kahit man
ganoong kadali o ka-episyente, huwag bale-walain ang mga
panganib na iniuugnay sa mga transaksyong FX.
Ang mga aktibidad na walang regulasyon Isang
elektronikong plataporma ng kalakalan para sa tingiang
mga transaksyon ng FX ay hindi isang palitan (exchange).
Hindi ito kumukonekta sa o nagruruta ng mga order sa
isang exchange. Ito ay isang simpleng elektronikong
koneksyon para sa mga pakikipag-ugnayan sa XX lamang.
Itong plataporma ng kalakalang ito ay maaaring hindi
nireregula ng isang regulador ng pinansyal na mga
serbisyo. Kaya sa kung paano mo at ng sa XX gamitin ang
plataporma ay pinamamahalaan lamang sa pamamagitan
ng iyong kontrata sa XX.
Bukod pa, mga serbisyong FX na natatanggap mo ay
maaaring ipagkaloob ng isa pang kompanya, sa ibang
bansa,
na konektado sa XX. Mga Aktibidad na
isinasagawa sa mga bansang iyon ay hindi nireregula ng
DFSA. Dapat kang humingi ng impormasyon mula sa XX
tungkol sa kung aling regulador ng mga serbisyong
pinansiyal ay responsable para sa regulasyon ng bawat isa
sa mga produkto at serbisyo na ipinagkakaloob sa iyo ng
XX bago ka magpasok ng anumang mga pondo.
Itong maikling pagbubunyag ng panganib ay hindi
nagbubunyag ng lahat ng mga panganib na iniuugnay sa
mga transaksyong FX. Dapat na maingat mong isaalangalang ang halaga ng pera na kaya mong mailugi, bago ka
magpasok ng mga pondo para sa mga layong pangkalakal.
Kung hindi ka sigurado na mauunawaan mo ang isang
partikular na produkto, instrumento o transaksyon, dapat ka
munang humingi ng naaangkop na payong propesyonal
bago pasukin ang produkto, instrumento o transaksyon.
Ako ay nagpapatunay na natanggap at nabasa ko ang
pagbubunyag na nasa itaas.
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PANGANIB NG PAGBUBUNYAG NG PALITANG PANLABAS SA TINGIAN
Ang sumusunod na talahanayan ay ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng XX. Ipinapakita ng talahanayan ang bilang ng mga
sapilitang account na tingian/retail (ibig sabihin, ang mga account na katulad ng isa na maaaring mayroon ka) na minamantina ng
XX.
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