
REGULAMIN SELLBACK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin ma na celu przedstawienie stronom kontraktów zasad realizacji usługi Sellback.
2. Podmiotem zapewniającym usługę Ijest Good Solution Investments Limited, Cromwell House,

Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize. Kontakt z dostawcą usługi dostępny jest pod
adresem elektronicznym: contact@kanga.exchange. Dla celów niniejszego Regulaminu dostawca
usługi będzie określany jako „Administrator”.

3. Do niniejszego Regulaminu w sposób uzupełniający ma zastosowanie Regulamin Kanga
Exchange.

4. W związku z korzystaniem z usługi generowany jest elektronicznie Kontrakt pomiędzy stronami
do potwierdzenia, do którego uzupełniająco stosuje się niniejszy Regulamin.

§ 2. PRZEDMIOT USŁUGI
1. W ramach usługi Sellback możliwe jest dokonanie sprzedaży kryptowalut wraz z zapewnieniem

sobie prawa ich odkupu, a także zabezpieczeniem tego prawa pod względem technicznym.
2. Administrator wskazany w § 1 ust. 2 zapewnia wyłącznie usługę pod względem technicznym, w

związku z czym stronami transakcji są podmioty dokonujący między sobą transakcji (sprzedaży i
odkupu kryptowalut).

3. Administrator wskazuje, że:
1) Wobec zawarcia Kontraktu dochodzi do przekazania kryptowalut na konto techniczne OTC, a

Sprzedawca otrzymuje środki w walucie fiducjarnej;
2) Sprzedawca ma możliwość odkupu swoich kryptowalut, wobec czego dochodzi do zwrotnej

transakcji, przy czym standardowo kwota odkupu jest zwykle wyższa niż pierwotna kwota
sprzedaży (chyba że inaczej umówią się strony);

3) W przypadku braku odkupu kryptowalut Kupujący dokonuje automatycznej dalszej
odsprzedaży kryptowalut na giełdzie Kryptowalut prowadzonej przez Administratora wedle
aktualnej listy ofert i rozliczenie w związku z tym Stron zgodnie z ustalonym przez nich
Kontraktem.

4. Realizacja Kontraktu odbywa się przy zastosowaniu Opłat o których mowa w Tabeli Opłat.

§ 3. WARUNKI KONTRAKTU
1. Strony przed zawarciem Kontraktu ustalają jego warunki. Przy generowaniu Kontraktu do

akceptacji zostaną podane informacje:
1) KWOTA za jaką dochodzi do Sprzedaży Kryptowalut;
2) KWOTA ODKUPU za jaką Sprzedający może je odkupić;
3) ZABEZPIECZENIE, czyli w jakiego rodzaju kryptowalucie będzie ono pobrane (system sam

określi wysokość potrzebnego zabezpieczenia);
4) OPŁATA SIECIOWA, która zostanie pobrana przy zawarciu Kontraktu ponad ilość

Zabezpieczenia i nie będzie ona zwrócona;
5) KURS LIKWIDACJI, czyli kurs na giełdzie kryptowalut Administratora, wedle którego dojdzie

do automatycznej sprzedaży kryptowalut zgodnie z aktualnymi zleceniami;
6) KURS AKTUALNY, czyli aktualny kurs na giełdzie kryptowalut Administratora;
7) TERMIN ODKUPU, czyli data do której Sprzedający może zrealizować swoje prawo odkupu.

2. Strony wskazują, że Kwota i Kwota Odkupu wyrażone są w kryptowalutach (stablecoinie
omegacoin), przy czym dotyczą one tradycyjnych środków płatniczych.

3. Do zawarcia Kontraktu strony po ustaleniu ustnie warunków muszą dokonać jego zatwierdzenia
wedle następujących kroków:
1) Kupujący (wypłacający środki pieniężne) w systemie OTC wpisuje ustaloną kwotę (za ile

dokonuje zakupu kryptowalut) wraz z rodzajem waluty, jaka kryptowaluta jest kupowana i
zabezpieczana, a także Termin odkupu;



2) Następnie Sprzedający na swoim koncie użytkownika na giełdzie kryptowalut w zakładce
Sellback generuje swój kod, który podaje Kupującemu, a on pobiera dane zabezpieczenia;

3) Sprzedający wówczas otrzymuje na swoim koncie w oknie ustalone warunki Kontraktu do
zatwierdzenia. Zatwierdzenie następuje przez przycisk Akceptuj i od tego momentu umowa
jest zawarta;

4) Kupujący teraz wypłaca środki pieniężne do sprzedającego jako należność za zakupione
kryptowaluty.

4. Strony zastrzegają, że Sprzedający wierząc w rynek kryptowalut - zainteresowany jest wzrostem
ich wartości, jednakże z powodów osobistych musi czasowo dokonać ich sprzedaży, lecz chce
zabezpieczyć się przed ich drastyczną zmianą wartości. Sprzedający, jeśli sprzeda obecnie X
kryptowalut, to wobec zmiany ich wartości w przyszłości nie będzie w stanie odkupić po tej samej
cenie X kryptowalut, tylko możliwe że znacznie mniej. Z tego powodu Strony ustalają, że
Sprzedający może odkupić swoje kryptowaluty, po uzgodnionej z góry cenie (kwota odkupu).

5. Kupujący wskazuje, że będzie chciał w przyszłości sprzedać kryptowaluty kupione w związku z
wykorzystaniem Sellback, na giełdzie kryptowalut Administratora.

6. Z uwagi na wahania na rynku kryptowalut strony ustalają tzw. kurs likwidacji. Kupujący bowiem w
zamian za przekazane środki w walutach fiducjarnych do czasu upływu terminu spłaty lub
osiągnięcia kursu likwidacji, nie może dokonać ich sprzedaży. Wynika to z konieczności
zabezpieczenia Sprzedającego, aby w ramach możliwości odkupu swoich kryptowalut faktycznie
mógł je odzyskać. Ze względu jednak właśnie na zmiany wartości, to przy osiągnięciu progu (lub
upływu terminu spłaty) likwidacji dochodzi do ich sprzedaży na giełdzie kryptowalut. Sprzedaż
kryptowalut wówczas następuje tak, aby Kupujący otrzymał Kwotę Odkupu, a pozostała kwota
pozostała po sprzedaży przekazana zostaje do pierwotnego Sprzedającego, jako dopłata dla
niego. Zastrzega się przy tym, że to od warunków rynkowych zależy czy dopłata faktycznie
nastąpi.

7. Celem odkupu swoich kryptowalut (zamknięcia Kontraktu i tym samym zamknięcia
zabezpieczenia), w sytuacji w której nie doszło do osiągnięcia Kursu likwidacji ani Terminu
odkupu, Sprzedający na swoim koncie użytkownika wybiera określony Kontrakt i klika “Odkup”, a
następnie generuje kod, który podaje pierwotnemu Kupującemu. On natomiast wpisuje go w
systemie OTC w zakładce umożliwiającej zamykanie zabezpieczeń, czyli dokonuje wtórnej
sprzedaży kryptowalut. Wyświetlają mu się celem przypomnienia parametry Kontraktu, wraz z
Kwotą Odkupu jako kwotą do pobrania. Po otrzymaniu środków pieniężnych zatwierdza
zamknięcie i tym samym Kontrakt został zakończony.

§ 4. ZASTRZEŻENIA
Strony akceptują, że:

1) Wykonane zostaną czynności w sposób automatyczny poprzez ustalenie warunków
Kontraktu, przy czym Sprzedający może przekazać więcej kryptowalut w zabezpieczenie, tak
aby nie dopuścić do osiągnięcia progu przepadku;

2) Nikt nie gwarantuje przyszłej ceny kryptowalut, gdyż ta zależy od zasad rynkowych, wobec
czego istnieje możliwość znaczącej zmiany ich wartości;

3) Choć kurs likwidacji jest ustalany stosunkowo nisko od kursu aktualnego, to strony akceptują,
iż wobec wahań na rynku może on (kurs likwidacji) osiągnięty w każdej chwili;

4) Zobowiązane są do korzystania ze środków do realizacji Kontraktu pochodzących z legalnych
źródeł i dokonają rozliczeń podatkowych z tym związanych;

5) Kurs likwidacji nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że wyłącznie po takim dojdzie do sprzedaży
Kryptowalut, gdyż sprzedaż jest realizowana wedle aktualnych ofert na giełdzie Kryptowalut
Administratora, a więc mogą to być transakcje o niższym kursie, a sama opłata sieciowa
pobrana przy uruchomieniu Kontraktu jest niezwracalna;

6) Wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy w przypadku konsumentów, z uwagi na
dostarczenie treści cyfrowych, a także wykonanie w pełni usługi;



7) Jako, że przekazanie środków następuje bezpośrednio między Stronami Kontraktu, to dla
uniknięcia konfliktu Strony mogą stosować własne pisemne dokumenty potwierdzające
umowę, w tym w szczególności wymagać podpisania pokwitowania pod otrzymywane środki.
Strony ustalają, że wyłącznie między sobą będą rozstrzygać spory związane z zawieranymi
Kontraktami. W szczególności niedopuszczalna jest sytuacja, gdy Sprzedający po zawarciu
Kontraktu stwierdzi po nienaturalnie długim czasie, że nie dostał całości lub części kwoty.
Wszelkie te kwestie strony powinny załatwić między sobą na miejscu, w czasie zawarcia
Kontraktu;

8) Każda ze stron Kontraktu powinna podchodzić ostrożnie do realizacji Kontraktu przy czym
strony upoważniają Administratora oraz podmioty z nim współpracujące do przekazania
posiadanych przez siebie informacji oraz danych do drugiej strony Kontraktu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z uwagi na specyfikę niniejszej usługi każda ze Stron powinna ją indywidualnie przetestować i

jeśli ma jakiekolwiek pytania co do jej działania to należy najpierw zadać pytania w tym temacie.
2. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie komunikaty marketingowe na podstawie których strony

zainteresowały się możliwością zawarcia Kontraktu i skorzystania z usługi.
3. Decyzja korzystania przez każdą ze Stron z usługi jest jego/jej indywidualną inicjatywą po

zapoznaniu się z Zastrzeżeniami, co potwierdzają akceptując ten regulamin.


