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Yüksek riskli yatırım
Kaldiraçlı Forex yatırımı yüksek risk derecesi taşır ve kişisel olarak size uygun olmayabilir. FBS ürün ve
hizmetleri yardımı ile yabancı para yatırımına karar vermeden önce finansal hedeflerinizi, deneyiminizi ve risk
alma istekliliğinizi dikkatlice değerlendirmelisiniz. FBS Markets Inc, iş yapma konusunda genel tavsiyeler verir
ve bunlar şahsi finansal hedeflerinize ulaşmak için öneri olarak algılanmamalıdır. Sitenin içeriği kişisel
tavsiyeler olarak yorumlanmamalıdır. Kısmen veya tamamen başlangıçtaki yatırım kaybı olasılığı daima
devam etmektedir. Forex ticaretine yalnızca refahınızı etkilemeden kaybetmeyi göze alabileceğiniz araçlar
kadar yatırım yapmalısınız. Teminatlı yatırımla ilişkili tüm riskleri göze almalısınız. Herhangi bir sorunuz veya
endişeniz varsa, FBS size bağımsız bir yatırım danışmanına danışmayı önerir.

FBS Piyasası Görüşleri
Bu sitedeki herhangi bir görüş, haber, araştırma ve/veya pazar analizi, fiyatlandırma ve/veya başka
herhangi bir bilgi genel, finansal ve/veya yatırım önerisi olarak değerlendirilmemelidir. FBS Markets Inc,
doğrudan veya dolaylı olarak bu bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından doğabilecek zararlar kârlar
dahil hatta bunlarla sınırlı olmamakla beraber oluşacak tüm kayıp ve zararlar ile ilgili sorumluluk kabul
etmemektedir.

İnternet Yatırım Riskleri
Donanımla ilgili arıza, yazılım hataları ve iletişim problemleri de dahil olmak üzere, ve sadece bunlarla sınırlı
olmaksızın İnternet tabanlı yatırım sistemleri ile ilgili anlaşma ve emirler ile ilgili riskler. FBS internetteki ve
ağınızdaki sinyal gücünü, alım kalitesini ve sinyal yönlendirme kaynaklarını kontrol etmez; ayrıca iletişim
ekipmanının yapılandırması veya bağlantıların güvenilirliği de kontrol edilmez. FBS, iletişim sistemlerinin
çökmesi ve reddinin yanı sıra İnternet üzerinden işlem yaparken bilgilerin bozulması ve gecikmesinden
sorumlu değildir. FBS, yatırım sisteminin bozulması ve çökmesi olasılığını azaltmak için bir rezerv sistemi ve
bozulma ve çökmeyi engellemek için farklı yollar kullanmaktadır. Ayrıca FBS yatırım sistemi yoksa, talimatları
telefon aracılığıyla ileterek yatırım yapma olanağı da sağlar.
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Web sitesindeki bilgilerin doğruluğu
Bu sitedeki tüm bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu sitede yer alan tüm bilgiler, yalnızca
yatırımcılara bağımsız yatırım kararları vermesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. FBS, sitedeki bilgileri
doğru bir şekilde sağlamak için her türlü çabayı gösterir ancak bilgilerin doğruluğu garanti edilemez ve bu
sitede verilen bilgilerin kullanımıyla doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek herhangi bir kayıp veya zarar
için hiçbir sorumluluk kabul edilmez yada bu siteden gönderilen talimatların veya bildirimlerin iletiminde veya
alınmasında dolayı herhangi bir gecikme veya uyuşmazlık bulunmasından sorumlu değildir.

Bilgi dağıtımı
Bu site, bu tür bir dağıtım veya kullanımın yerel yasalar veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir ülke
veya bölgede herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından dağıtılması veya kullanılması için değildir. Bu web
sitesinde bahsedilen hizmetler veya yatırımların hiçbiri, bu tür hizmetlerin veya yatırımların sağlanmasının
yerel yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir ülkede ikamet edenler için mevcut değildir. Bu
web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin sorumluluğu, tabi oldukları yerel yasa ve yönetmeliklerin şartlarına
uymaktır.

Piyasa riskleri ve etkileşimli ticaret
FBS Online İşlem Platformu, işlemler ve işlemlerin yürütülmesi için birçok fırsat sunmaktadır. FBS, işlemlerin
istenilen fiyatta gerçekleştirilmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterir ancak online yatırım, ne kadar rahat
ve etkili olursa olsun, döviz yatırımıyla ilişkili risklerin derecesini kesin olarak azaltmaz. Tüm teklifler ve
işlemler için gerekli koşullar "Müşteri Anlaşması" hükümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sitemizde
anlaşmayı bulabilirsiniz.
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