
Zastrzeżenia 

Wyłączenie Odpowiedzialności 

 
Wszystkie treści zawarte w na naszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne  
podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Klientów. 
 
Zawarte na stronie dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są  
tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3  
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje 
dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie 
wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych 
działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też  
jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami 
finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne  
podejmowane na podstawie treści zawartych na stronie albowiem nie jest intencją Business Info s.c. dokonywanie 
bezpośrednich porad inwestycyjnych. 
 
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Przed zawarciem opisywanych 
na naszej stronie transakcji, każdy Klient  powinien samodzielnie określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również 
charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających  się czynników rynkowych. 
 
Business Info s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Klient w 
wyniku zawarcia transakcji opisywanych na stronie. 
 
Treści na niniejszej stronie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowią jedynie treści informacyjne, które  
mogą być traktowane jako wskazówki lub porady. Nie są to rekomendacje inwestycyjne, porady podatkowe, ani finansowe. Business Info s.c. 
dokłada wszelkich starań, by jak najdokładniej i najpełniej przedstawić ofertę oraz związane z nią ryzyka i potencjalne korzyści. 
 
Business Info s.c. nie przyjmuje depozytów od swoich Klientów. Zwrot „inwestor” stosowany jest w znaczeniu osoby 
fizycznej inwestującej własne środki. 
 
Użytkownik strony przyjmuje do wiadomości, że każda forma inwestowania, w tym także w amerykańskie polisy na życie z rynku 
wtórnego wiąże się z ryzykiem.   


