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We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on
our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all
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afford to lose.

Przedmowa

Wielu u ytkowników Internetu nieraz s ysza o opowie ci o tym, e uczciwego
biznesu w sieci nie ma i na oferty pomno enia kapita u poprzez Internet mog
da si nabra wy cznie niedo wiadczeni inwestorzy. Pochodzenie tych plotek
jest zupe nie oczywiste: bior si one od ludzi, którzy zabrali si za co , o czym
nie mieli poj cia. Rzeczywi cie, wiele osób, nie zadaj c sobie trudu
zaznajomienia si z niuansami wysokodochodowego inwestowania w Internecie,
wpada w sieci oszustów, traci swoje oszcz dno ci i trwale zniech ca si do
wszystkich form elektronicznego biznesu.
Zorientowa si samodzielnie we wszystkich aspektach wysokodochodowego
inwestowania jest skrajnie trudno. Dzia
na lepo, zawierzaj c jedynie swojej
asnej intuicji – to nie najlepsze rozwi zanie, jakie mo e wybra potencjalny
inwestor. W sferze biznesu elektronicznego obraca si wielu nieuczciwych
„biznesmenów” i oszustów, którzy gotowi s pope ni ka de przest pstwo, eby
tylko pomno
swój maj tek. Ale przecie dotyczy to nie tylko elektronicznych
form biznesu, w realnym yciu takich lewych „biznesmenów” tak e mamy a
nadto. Nie mo na jednoznacznie twierdzi , e wszystkie elektroniczne projekty
inwestycyjne, obiecuj ce wysokie dochody, s fa szywkami, piramidami
finansowymi. Jest to w takim samym stopniu b dne, jak i twierdzenie, e
wszystkie banki – otwarte spó ki akcyjne tworzone s w celu zaw adni cia
pieni dzmi klientów.
Oszu ci s obecni we wszystkich sferach dzia alno ci ekonomicznej, jednak fakt
ich istnienia nie jest powodem, eby wpisywa na czarn list ca e
wykszta cenie ekonomiczne. Tak, rzeczywi cie, niektórzy uczestnicy
wysokodochodowych programów inwestycyjnych trac swoje kapita y, jednak
wielu z nich te kapita y pomna a, zwi kszaj c je pi cio-, dziesi cio-,
dwudziestokrotnie lub nawet w jeszcze wi kszym stopniu. I chodzi tu nie o lep
gr przypadku, nie o udany obrót ko a fortuny. Istnieje szereg regu , zasad i
niuansów, dzi ki przestudiowaniu których inwestor zapewnia sobie co najmniej
wyj cie na zero przy udziale w podobnych programach. Przed zainwestowaniem
swojego kapita u w projekt wysokodochodowy konieczne jest dok adne
zapoznanie si ze wszystkimi posiadanymi materia ami. Wielu ludzi zarobi o
dzi ki udzia owi w HYIP RATER ogromny maj tek, w ci gu d ugich lat udanej gry w
danej sferze dzia alno ci ekonomicznej dok adnie przestudiowali oni wszelkie
niuanse i szczegó y op acalnego inwestowania. Oczywi cie tego rodzaju
informacje nie s tajne, ka dy pocz tkuj cy inwestor ma mo liwo uwa nie je
przestudiowa .
W niniejszej broszurze zawarte zosta y informacje o wysokodochodowych
projektach inwestycyjnych, które zabrali w ci gu wielu lat pomy lnej
dzia alno ci uczestnicy programów. Do wiadczeni ekonomi ci, znani specjali ci
od finansów i znacz cy przedsi biorcy nie gardz udzia em w podobnych
programach. Ale – w odró nieniu od laików – staraj si oni najpierw

szczegó owo przestudiowa wszystkie aspekty dzia alno ci, wg bi si w
niuanse, zrozumie szczegó y. Niniejsza broszura jest owocem powa nej pracy
badawczej, rezultatem syntezy teorii i praktyki.
Po przeczytaniu tej broszury zrozumiej Pa stwo, jak prawid owo wybra HYIP RATER,
jak najbardziej efektywnie zainwestowa w nie pieni dze, jak zachowa w asny
kapita i jak odró ni uczciwych przedsi biorców od oszustów.

Informacje ogólne
Inwestowanie w Internecie
Istnieje ogromna ilo wariantów inwestowania kapita u. Mo na umie ci
oszcz dno ci w banku, mo na naby akcje znanej firmy, mo na zakupi dzie a
sztuki albo – nieruchomo ci. Jednak, jak wiadomo, wielu potencjalnych
prywatnych inwestorów nie posiada kapita u, wystarczaj cego dla dokonania
efektywnego wk adu: nieruchomo , dzie a sztuki, akcje korporacji-gigantów –
wszystko to jest dla nich ma o dost pne. A bankowe procenty od niedu ych sum
po prostu mieszne.
Co wi c ma zrobi prywatny inwestor? Od gry „na serio” jest on raczej
odizolowany, a drobne wk ady nie zapewniaj niczego oprócz bólu g owy i
zmarnowanego niepotrzebnie czasu. Na pomoc prywatnym inwestorom
przychodz tak zwane HYIP RATER (High Yield Income Programs, wysokodochodowe
programy inwestycyjne). Pos uguj c si specjalnymi serwisami internetowymi,
inwestuj Pa stwo okre lon sum pieni dzy (próg wej ciowy z regu y jest do
niski), a nast pnie w ci gu umówionego okresu otrzymuj Pa stwo odsetki od
swojego wk adu. Odsetki wyp acane s albo codziennie, albo co tydzie , albo
te co miesi c. Stawki wahaj si od 0,3% do 3% dziennie. Inwestor „odbija
sobie” w krótkim czasie ca w on sum , a nast pnie zaczyna otrzymywa
czysty zysk.
Czy HYIP RATER s korzystne? Tak, bezwarunkowo. Inwestor prywatny praktycznie
nie
ma mo liwo ci efektywnie zainwestowa niedu sum pieni dzy i w stabilny
sposób otrzymywa dzi ki niej wysokie dochody. Osoba prywatna, nie
dysponuj ca wystarczaj cym kapita em finansowym, reputacj , powa nymi
partnerami w interesach, sprawdzonymi schematami i niezb dnymi kontaktami
jest praktycznie ca kowicie odizolowana od powa nej dzia alno ci inwestycyjnej
i gry „na serio” na gie dzie. Bior c udzia w HYIP RATER, inwestor prywatny otrzymuje
swego rodzaju po rednika, który – dysponuj c wszystkimi brakuj cymi klientowi
umiej tno ciami i mo liwo ciami – b dzie zamiast niego lokowa rodki
pieni ne.
Czy udzia w HYIP RATER wi e si z ryzykiem? Tak, to zrozumia e. Jak ka da
dzia alno inwestycyjna, wysokodochodowe programy inwestycyjne s
przedsi wzi ciem ryzykownym. Nikt nigdy nie mo e zagwarantowa , e rodki,
rozlokowane przez organizatorów HYIP RATER pomi dzy tymi czy innymi projektami, w
rzeczywisto ci przynios maksymalny zysk. Jednak wykwalifikowani specjali ci,

którzy opracowuj wysokodochodowe systemy, zawsze dodatkowo si
zabezpieczaj . Cz
rodków przeznaczana jest na maksymalnie bezpieczne
instrumenty finansowe, co gwarantuje inwestorom co najmniej zachowanie
ca ci ich wk adów.
HYIP RATER
Zorientujmy si dok adniej, co to takiego HYIP RATER i „z czym to si je”.
Wysokodochodowe programy inwestycyjne s zjawiskiem nie tylko sieciowym.
Niniejszym terminem okre la si wszelkie inwestycje, przynosz ce dochód
wi kszy od rachunku depozytowego ze standardowymi stawkami oprocentowania
4-5% w skali roku.
Istnieje du a ilo off-line’owych HYIP RATER – wszystkie one zarz dzane s przez
zarejestrowane firmy i przynosz stabilny, wysoki dochód. Jednak e próg
wej ciowy, tj. minimalny wk ad, niezb dny do udzia u w projekcie, z regu y
wynosi od 500.000 USD do dziesi tek milionów. Oczywi cie inwestor prywatny,
nie dysponuj cy powa nymi oszcz dno ciami, pozbawiony jest mo liwo ci
uczestniczenia w off-line’owych programach wysokodochodowych.
Dla zwyczajnych obywateli jedynym wyj ciem pozostaj on-line’owe HYIP RATER. W
odró nieniu od programów off-line’owych, sieciowe projekty wysokodochodowe
z regu y s przejrzyste w minimalnym stopniu. Cz sto uczestnicy nie dysponuj
adnymi informacjami o organizatorach, nie znaj oficjalnego adresu siedziby
firmy. Podstawowym ród em dochodu on-line’owych HYIP RATER jest gra na gie dzie
papierów warto ciowych, handel nieruchomo ciami, inwestycje na rynku
walutowym FOREX. On-line’owe HYIP RATER niezmiernie rzadko prezentuj realne
informacje o swojej dzia alno ci handlowej, dlatego ród a dochodów mog by
jakiekolwiek: weryfikacja danych jest cz stokro niemo liwa. Nierzadko
informacje utajniane s nie po to, eby ukry je przed konkurencj , lecz po to,
eby zachowa w tajemnicy w asne know-how. Konkurencja na rynku HYIP RATER jest
wystarczaj co wysoka, dlatego te ta firma, która zdolna jest zaoferowa
najbardziej racjonalny sposób zarz dzania rodkami inwestycyjnymi, ma wi cej
ni inne firmy szans na sukces.
Technika osi gni cia zysku naszej firmy jest najbardziej zbli ona do metod,
stosowanych przez najkorzystniejsze z off-line’owych HYIP RATER. Cz
rodków
pieni nych lokujemy w bezpiecznych instrumentach finansowych,
zabezpieczaj c tym samym inwestorów przed stratami. Inne rodki
wykorzystujemy do zakupu papierów warto ciowych wysokiego ryzyka, dzi ki
którym uzyskiwany jest podstawowy dochód.
Pod wzgl dem naliczania odsetek wszystkie on-line’owe HYIP RATER (w dalszej
cz ci
dziemy je nazywa po prostu HYIP RATER) podzieli mo na na codzienne,
cotygodniowe i comiesi czne. Codzienne realizuj wyp aty w wysoko ci 1-7% co
dzie ; cotygodniowe – 7-50% co tydzie ; comiesi czne – 20-200% miesi cznie.
Zasada pracy z HYIP RATER jest bardzo prosta. Rejestruj si Pa stwo w systemie,
otwieraj konto w systemie mi dzynarodowych rozlicze elektronicznych i
inwestuj w projekt okre lon sum pieni dzy. Poczynaj c od drugiego dnia,

kiedy tylko zainwestowane pieni dze zaczn przynosi zysk, na Pa stwa
rachunek zaczn wp ywa umówione odsetki.
Podsumowuj c wszystko powiedziane wy ej, otrzymujemy nast puj cy
schemat: kierownicy programu zbieraj lokaty od inwestorów prywatnych, nie
posiadaj cych rodków finansowych, koniecznych do udzia u w znacz cych
offline’owych
wysokodochodowych programach inwestycyjnych. Nast pnie,
wykorzystuj c sprawdzone schematy, korzystnie inwestuj te rodki, a potem
dziel si cz ci zysków z inwestorami. W rzeczywisto ci HYIP RATER to jedna z
najbardziej op acalnych dla inwestorów form obopólnie korzystnej wspó pracy.
Dzi ki akumulacji zysk przynosz te rodki finansowe, które wcze niej by y
wyizolowane z powa nych procesów ekonomicznych.
Przemy lane modele pozwalaj uczestnikom HYIP RATER uzyskiwa maksymalnie
wysokie dochody, których osi gni cie za pomoc innych metod jest dla
prywatnego inwestora niemo liwe.
Ponzee
Jak nie da si z apa na przyn
oszustów? Ten problem gn bi praktycznie
wszystkich uczestników wysokodochodowych projektów. Przez to, e specyfika
HYIP RATER zak ada pe en brak przejrzysto ci finansowej realizowanych przez nie
operacji ekonomicznych, nieuczciwi „biznesmeni” organizuj fa szywe projekty,
podaj c je za prawdziwe programy inwestycyjne, a potem – po zebraniu od
klientów wystarczaj cej sumy pieni dzy – szybko zwijaj swoja dzia alno .
Jedna z najbardziej powszechnych form oszustwa to Ponzee. Ponzee stanowi
klasyczna piramid finansow , w której zysk wytwarzany jest nie dzi ki
efektywnej dzia alno ci ekonomicznej, lecz za pomoc przyci gni cia wk adów
nowych uczestników projektu. Tego rodzaju projekty podobne s do w a,
po eraj cego w asny ogon. Do pewnego momentu mo na mie wra enie
pewno ci i stabilno ci, gdy odsetki zapewniane s dzi ki pieni dzom
inwestowanym w program przez nowych cz onków. Jednak wra enie to jest
udne. W którym momencie nast puje stagnacja, do projektu przestaj
cza si nowi uczestnicy i piramida rozsypuje si . Zreszt zdarza si , e
za yciele nawet nie doczekuj tej fazy, tylko znikaj wraz ze wszystkimi
zakumulowanymi rodkami pieni nymi. Klienci z regu y dowiaduj si o tym
dopiero w chwili, kiedy na ich konta przestaj wp ywa regularne procenty.
Jak odró ni Ponzee od prawdziwego HYIP RATER? Jest kilka oznak, po rednio
wskazuj cych na to, e projekt mo e by oszustwem. Po pierwsze s to
nadzwyczaj wysokie codzienne kapitalizacje odsetek. Je eli HYIP RATER obiecuj
Pa stwu wyp at do 30% dziennie, powinni Pa stwo pomy le , w jaki sposób
za yciele maj zamiar zapewni podobn rentowno . Po drugie – niezmiernie
wysokie wyp aty partnerskie. Powa ne projekty wysokodochodowe s zawsze
otwarte na obopólnie korzystn wspó prac , ale g ówny ich cel polega na
wytworzeniu zysku za pomoc efektywnej dzia alno ci inwestycyjnej. Dlatego
je eli oferuje si Pa stwu wi cej ni 10% za ka dego nowego uczestnika,
wci gni tego do projektu, warto si zastanowi , czy przypadkiem sami klienci

nie s jedynym ród em dochodów. I wreszcie niedok adnie zaprojektowana
strona internetowa i jej skradziona z innych materia ów internetowych
zawarto . Twórcy projektów Ponzee z góry wiedz , e po jakim czasie
program si zwinie, dlatego nie przywi zuj wagi do opracowania
funkcjonalnego designu i tre ci informacyjnej.
Jeszcze jedn rozpowszechnion form oszustwa s tak zwane „Z ote gry”.
Stanowi one miniaturowe Ponzee, uruchamiane na kilkana cie dni lub tygodni.
Jedyna ró nica pomi dzy nimi a projektami Ponzee polega na tym, e od
pocz tku pozycjonowane s one jako piramidy finansowe.
ytkownicy lokuj rodki pieni ne, a nast pnie – je eli zd
na czas wyj z
programu – otrzymuj dochód. Je li nie zd
, to strac zainwestowane rodki.
Istnieje kilka wariantów „Z otych gier”, ale wszystkie one sprowadzaj si do
gry na czas. Z powa nymi projektami HYIP RATER tego rodzaju gry nie maj
oczywi cie
nic wspólnego.
Niektórzy ch tnie bior udzia w „Z otych grach”, a nawet w oczywistych
Ponzee. To zrozumia e, e podobne projekty mog w krótkim czasie przynie
solidny zysk, jednak nie mo na zapomina , e tak samo szybko mog one
doprowadzi Pa stwa do bankructwa. Co wi cej, nie zawsze szybka orientacja i
umiej tno wyliczenia czasu wej cia i wyj cia z programu mog pomóc przy
udziale w tych projektach. Cz sto w charakterze podstawionych osób w
programach uczestnicz przyjaciele i znajomi organizatorów; oczywi cie zysk
osi gaj tylko oni, poniewa dysponuj wszystkimi informacjami wewn trznymi.
Stopie ryzyka w przypadku udzia u w podobnych programach jest wielokrotnie
wy szy ni w powa nych HYIP RATER. A prawdopodobie stwo uzyskania dochodu – o
wiele ni sze.
Je li jednak dobrowolnie zdecydowali si Pa stwo spróbowa szcz cia w
Ponzee, to powinni Pa stwo wiedzie , e – je li przypadkiem uda si Pa stwu
wygra – wasz zysk zostanie wypracowany kosztem zrujnowania innych ludzi.
Niech Pa stwo nie zapominaj o tym, e piramidy finansowe s niezgodne z
prawem, a ich twórcy podlegaj surowym karom.
W przypadku, je li wybieraj Pa stwo interesuj cy projekt HYIP RATER i obawiaj si
natkn na piramid , nale y uwa nie przestudiowa warunki, proponowane
przez organizatorów programu. Niech Pa stwo przeanalizuj ofert , porównaj
prezentowane cyfry z przedstawionymi wcze niej „podejrzanymi” oznakami.
Niech Pa stwo rozpoczynaj powa ne inwestycje tylko wtedy, gdy przekonaj
si Pa stwo, ze projekt nie jest niebezpieczny: najpierw lepiej zainwestowa
niewielk sum pieni dzy. I dopiero potem, kiedy przekonaj si Pa stwo, e
odsetki sprawnie wp ywaj na konto, inwestujcie pozosta e rodki.

Systemy p atnicze
W dzisiejszych czasach elektroniczne rodki finansowe rozmaitych systemów
atniczych sta y si ogólnie przyj tym sposobem rozlicze w sieci. Pieni dze
systemów p atniczych E-gold, EvoCash, E-Bullion, INTGold, NetPay, GoldMoney,

StormPay, Pecunix mo na uwa
za oficjaln walut wirtualnego wiata. Za
pomoc elektronicznych pieni dzy codziennie realizowane s du e transakcje,
kupowane s nieruchomo ci, dzie a sztuki, samochody, papiery warto ciowe. A
dla stricte sieciowych form dzia alno ci ekonomicznej, takich jak zakup webhostingu
lub gra w internetowym kasynie, rodki finansowe elektronicznych
systemów p atniczych s po prostu niezast pione. Praca z pieni dzmi w
gotówce, z czekami przelewami mog aby powa nie utrudni ycie u ytkownikom
Globalnej Sieci. Elektroniczne rodki p atnicze stworzone zosta y specjalnie dla
ytkowników Internetu, pozwalaj one zrealizowa transakcj albo dokona
zakupu w ci gu kilku sekund.
nie przy pomocy elektronicznych systemów p atniczych realizowane s
inwestycje w HYIP RATER.
Opowiemy tu troch bardziej szczegó owo o ka dym z najpopularniejszych
systemów p atniczych.
E-gold
System ten zosta stworzony w 1996. roku, dzienny obrót przekracza sum
pó tora miliona dolarów. E-Gold zarz dza firm Gold&Silver Reserve.
rodki finansowe w systemie p atniczym E-Gold przekonwertowane s w metale
szlachetne, tj. konta u ytkowników nie s zwi zane z adn walut narodow ,
co znacznie upraszcza rozliczenia mi dzynarodowe. Za one w E-Gold konta s
ca kowicie anonimowe i maksymalnie bezpieczne.
Zak adaj c konto w E-Gold, faktycznie dokonuj Pa stwo inwestycji w metale
szlachetne. W odró nieniu od walut narodowych, s one ca kowicie stabilne;
podczas kryzysów finansowych srebro, z oto, platyna i pallad nie tylko nie trac
na warto ci, lecz przeciwnie – dro ej . E-Gold utrzymuje rodki swoich klientów
w postaci realnego z ota w g ównych wiatowych skarbnicach (w Londynie,
Zurychu i Dubaju); posiada gwarancje banków w USA i Szwajcarii oraz patronach
najwi kszego banku na wiecie – JP Morgan Chase Bank w Nowym Jorku.
ytkownikom systemu E-Gold oferowane jest pe ne spektrum metod
uzupe nienia konta: przelew bankowy (wire transfer), karty kredytowe (credit
cards), wp ata gotówkowa (cash deposit), Western Union, American Express i tak
dalej.
E-gold jest najwygodniejszym i najbardziej efektywnym systemem
mi dzynarodowych rozlicze elektronicznych. Jest to forma optymalna dla
uczestnictwa w wysokodochodowych programach inwestycyjnych, poniewa
pozwala b yskawicznie otrzymywa zarobione pieni dze.
Je eli nie maj Pa stwo jeszcze konta w E-Gold, mo na je bezp atnie za
pod nast puj cym adresem internetowym – https://www.e-gold.com/newacct.
EvoCash
System ten stworzono w 2001. roku. Mimo wzgl dnej m odo ci, stanowi on
godn alternatyw E-Gold. Firma posiada przedstawicielstwa w USA i w Europie,
jednak zarejestrowana jest pod jurysdykcj Dominikany. G ówny akcent w tym

systemie postawiono na maksymalne bezpiecze stwo i solidno . Lokaty i
przelewy, realizowane za po rednictwem systemu p atniczego EvoCash, s
porz dnie zabezpieczone przed wszelkimi próbami niesankcjonowanego
dost pu.
Jednostk rozliczeniow tego systemu jest evo. 1 evo równa si 1 dolarowi
ameryka skiemu, jednak kurs waluty nie zale y od waha kursu dolara.
Przelewy rodków finansowych z jednego konta EvoCash na drugi nie podlegaj
adnym op atom manipulacyjnym.
ytkownikom EvoCash oferowane s dwa sposoby uzupe nienia konta:
bezpo redni przelew z karty kredytowej lub z rachunku bankowego, albo te
przy pomocy innych elektronicznych systemów p atniczych.
Jedynym powa nym minusem tego systemu jest do d ugi okres kapitalizacji
rodków na koncie. Podczas gdy w innych systemach pieni dze rejestrowane s
yskawicznie lub z minimalnym opó nieniem, to w systemie p atniczym EvoCash
na t procedur mo e pój od dwóch godzin do ca ej doby.
Za
nowe konto w EvoCash mog Pa stwo, odwiedzaj c stron –
https://www.evocash.com.
E-Bullion
System rozlicze elektronicznych E-Bullion zarejestrowany jest w Panamie,
jednak firma posiada szereg przedstawicielstw na ca ym wiecie. Jak i w E-Gold,
wszystkie rodki finansowe w tym systemie zabezpieczone s z otem, platyn i
srebrem.
Uzupe ni konto w systemie E-Bullion mo na na kilka ró nych sposobów, w tym
tak e za po rednictwem systemu p atniczego E-Gold.
Op ata za obs ug konta jest bardzo umiarkowana, dlatego wielu u ytkowników
wybiera w nie E-Bullion. Za przelew rodków z jednego konta na drugie
pobierana jest op ata manipulacyjna w wysoko ci dwudziestu pi ciu centów.
Za
konto w elektronicznym systemie p atniczym E-Bullion mog Pa stwo na
stronie projektu – http://www.e-bullion.com.
INTGold
System rozlicze elektronicznych INTGold zosta za ony w 2002 roku. Firma
zarejestrowana jest w Teksasie, wszystkie jej filie tak e zlokalizowane s na
terytorium USA.
Wszystkie oszcz dno ci, przechowywane na kontach INTGold, zabezpieczone s
otem i srebrem. Op ata za obs ug konta nie jest pobierana. Wszystkie
transakcje realizowane s w czasie rzeczywistym, klienci systemu nie musz
traci zb dnego czasu w oczekiwaniu na zako czenie operacji.
Wp aci pieni dze na konto mo na za pomoc przelewu bezpo redniego z EGold,
za pomoc Western Union i Direct Cash Deposit, a tak e z karty
kredytowej lub za po rednictwem przelewu bankowego.
INTGold wyp aca procenty od transakcji nowo przyci gni tych klientów i
proponuje u ytkownikom uczestnictwo w partnerskim programie dystrybucji

kart debetowych: za ka
sprzedan kart partnerowi doliczany jest bonus
premiuj cy w wysoko ci pi ciu dolarów.
Zarejestrowa nowe konto w systemie rozlicze elektronicznych INTGold mog
Pa stwo na stronie internetowej – https://intgold.com.
NetPay
NetPay pojawi si na pocz tku 2001. roku i od tej pory uwa any jest za jeden z
najsolidniejszych i najpowa niejszych elektronicznych systemów p atniczych.
Firma zarejestrowana jest w Panamie, posiada du liczb klientów.
Wszystkie rodki, ulokowane na kontach NetPay, zabezpieczone s z otem.
rodki finansowe przelewane s na rachunki w systemie NetPay w czasie
rzeczywistym. Firma ci le wspó pracuje z innymi systemami rozlicze
elektronicznych, w tym z E-Gold.
Za enie konto jest bezp atne, dodatkowe op aty za obs ug nie s pobierane.
Pieni dze mo na przela do systemu z innego systemu p atniczego. Wysoko
op aty manipulacyjnej wynosi 1% od przelewanej sumy.
NetPay wyp aca kwot 15 USD za pozyskanie ka dego nowego klienta,
zamawiaj cego kart debetow .
Rejestracji konta w elektronicznym systemie p atniczym NetPay mo na dokona
pod adresem internetowym – https://www.netpay.tv.
GoldMoney
System GoldMoney zosta za ony w 2001. roku. Jak sama nazwa mówi, rodki
finansowe, ulokowane na rachunkach systemu, zabezpieczone s z otem. Sam
fundusz z ota przechowywany jest w Londynie.
Za ka
wewn trzsystemow operacj finansow pobierana jest op ata w
wysoko ci 1% od sumy przelewu. Za obs ug konta z rachunku u ytkownika co
miesi c pobierane jest 0,01g z ota.
Ogólnie rzecz bior c, system jest solidny i efektywny. Tysi ce inwestorów na
ca ym wiecie wybiera w nie rachunki w GoldMoney do przechowywania
swoich pieni dzy.
Zarejestrowa si w elektronicznym systemie p atniczym GoldMoney mog
Pa stwo na stronie internetowej firmy – http://goldmoney.com.
StormPay
System StormPay pojawi si w 2002. roku i bardzo szybko wyszed na
prowadzenie w sferze elektronicznych systemów p atniczych.
Przelewy realizowane s na podstawie poczty elektronicznej – oznacza to, e w
celu dokonania transakcji konieczne i wystarczaj ce jest wskazanie adresu
elektronicznego odbiorcy. System oferuje sze ciostopniowy program promuj cy
pozyskiwanie nowych klientów, ka dy stopie to 2,5%.
Op aty manipulacyjne za realizacj ka dej transakcji wynosz 2,9% od sumy
przelewu plus 39 centów. Minimalna suma przelewu – 1 dolar.

Rejestracja w systemie jest bardzo atwa i nie wymaga przedstawiania
jakichkolwiek specjalnych dowodów to samo ci. Utworzy konto mog Pa stwo
pod adresem internetowym https://www.stormpay.com.
Pecunix
Pecunix jest jednym z najbardziej solidnych i bezpiecznych elektronicznych
systemów p atniczych. W celu ochrony kont u ytkowników wykorzystuje si w
nim specjalne klucze ochrony PGP. Elektroniczne pieni dze w tym systemie
sprz one s ze wszystkimi podstawowymi wiatowymi walutami.
Na u ytkowników, którzy zgubili informacje o swoim koncie, nak adana jest
grzywna w wysoko ci 5 g z ota.
System ma do skomplikowane regu y rozlicze , z którymi mo na dok adnie
zapozna si na stronie internetowej firmy.
Zarejestrowa si w systemie rozlicze elektronicznych Pecunix i pozna
szczegó y realizacji transakcji mo na na oficjalnej stronie internetowej firmy –
http://pecunix.com.

Bezpiecze stwo podczas pracy z elektronicznymi
systemami p atniczymi.
aden system elektroniczny, nawet najbardziej solidny, nie mo e
zagwarantowa Pa stwu stuprocentowego zabezpieczenia przed
niesankcjonowanym dost pem. Tylko przy zachowaniu zasad bezpiecze stwa
mo na osi gn pe
ochron rodków finansowych. Ogromna ilo w ama
dokonywana jest przez niedba
i nieuwag samych w cicieli kont. Istnieje
szereg zasad, zachowanie których pomo e u ytkownikom maksymalnie
zabezpieczy si przed oszustami.
1. System operacyjny Windows oferuje u ytkownikowi opcj automatycznego
zapami tywania hase . Mimo e przy pracy z pewnymi ród ami funkcja ta mo e
okaza si do wygodna, to kategorycznie nie poleca si stosowanie jej przy
dost pie do kont elektronicznych systemów p atniczych. W przeciwnym wypadku
odziej nie b dzie mia najmniejszego k opotu z zaw adni ciem danymi
rejestracyjnymi, a nast pnie bez trudu wyczy ci Pa stwa elektroniczny portfel.
2. Wszystkie pliki specjalne, niezb dne do pracy z elektronicznymi systemami
rozlicze , nale y przechowywa na dyskietkach lub zaszyfrowanych p ytach
kompaktowych, które powinny by udost pniane dopiero w momencie
rozpocz cia pracy z kiperem.
3. Nigdy nie nale y otwiera poczty, przys anej z nieznanych Pa stwu adresów.
W tego rodzaju listach mog by zawarte wirusy i trojany, przy pomocy których
przest pcy zdolni s przechwyci login i has o do Pa stwa konta. Niech Pa stwo
zainstaluj na swoim komputerze program pocztowy, jaki pozwala na
unieszkodliwianie listów elektronicznych z potencjalnie niebezpiecznymi
za cznikami; sprawdzajcie te przychodz ce listy przy pomocy specjalnych
programów antywirusowych.

4. Niech nigdy nie otwieraj Pa stwo linków, przys anych przez nieznajomych
ludzi. W przypadku, je li znale li si Pa stwo na nieznanej stronie
internetowej, w adnym razie nie nale y wype nia tam adnych pól ani
dokonywa rejestracji. W adnym wypadku nie nale y zgadza si ci ga z
Internetu oprogramowanie, które b dzie natr tnie oferowane. Wiele stron
internetowych tego rodzaju tworzonych jest specjalnie w celu podsuni cia
klientowi programów szpieguj cych.
5. Na Pa stwa komputerze osobistym zawsze powinien by zainstalowany
program antywirusowy i FireWall. Wykorzystanie takiego oprogramowania
pomo e zminimalizowa prawdopodobie stwo ataku z zewn trz. Program
antywirusowy ochroni Pa stwa od szkodliwych aplikacji, a FireWall umo liwi
odparcie ataków hakerów.
6. Niech nie zwracaj Pa stwo uwagi na listy, podpisane przez obs ug
techniczn u ywanego przez Pa stwa systemu p atniczego. Z regu y tego typu
listy rozsy ane s przez przest pców, którzy licz na to, e u ytkownicy kont –
uwierzywszy w przys an wiadomo o rzekomych problemach technicznych w
funkcjonowaniu systemu – prze
pod fikcyjny adres swoje dane rejestracyjne,
login i has o. Je li nie maj Pa stwo pewno ci, e korespondencj prowadzi
obs uga techniczna, lepiej napisa na oficjalny adres list z pro ba o wyja nienie
szczegó ów. Prawdopodobnie otrzymaj Pa stwo odpowied , e nikogo nie
proszono o przes anie has a, a z Pa stwem próbowali si skontaktowa zwykli
oszu ci.
7. Niech nigdy nie ci gaj Pa stwo programów, przeznaczonych do amania
cudzych zabezpiecze portfeli elektronicznych albo do zwi kszania ilo ci
pieni dzy na swoim koncie. Tego rodzaju aplikacje nie istniej , pod ich
postaci oszu ci rozsy aj trojany. Zamiast generacji na swoim rachunku
dodatkowych rodków, najprawdopodobniej strac Pa stwo po prostu swoje
oszcz dno ci. Twórcy elektronicznych systemów rozlicze nadzwyczaj powa nie
podchodz do zagadnienia zapewnienia bezpiecze stwa swoich portfeli i przy
pomocy male kiej aplikacji, napisanej przez programist -amatora, nie mo na
tych zabezpiecze z ama . Za to mo na wykra login i has o u ytkownika, który
zdecydowa si skorzysta z cudzej w asno ci.
8. Co najmniej raz w tygodniu powinni Pa stwo zmienia wszystkie swoje has a.
Nawet je li przest pcy uda o si osi gn dost p do Pa stwa konta, to – po
zmianie has a – pozbawi go Pa stwo mo liwo ci dysponowania rodkami
finansowymi na Waszym rachunku.
Ponadto niech nie zapominaj Pa stwo o oczywistych metodach zachowania
konfidencjalno ci informacji. Na przyk ad nie nale y zapisywa has a do
rachunku w elektronicznym systemie p atniczym na karteczce, a potem
zostawia j w widocznym miejscu. Has o nie powinno by proste i atwe do
odgadni cia, nie warto wykorzystywa w tym celu swojego roku urodzenia,
telefonu domowego czy imienia. Najlepsze has o to przypadkowy zestaw liter i
cyfr. Wybra go jest trudno, a odgadn – praktycznie nie mo na.
Przestrzeganie tych nieskomplikowanych zasad pomo e Pa stwu unikn
nieprzyjemnych sytuacji i w sposób pewny ochroni swoje elektroniczne
oszcz dno ci przed z odziejami.

Inwestycje w HYIP RATER
Jak uzyskiwany jest dochód
Wielu potencjalnych uczestników wysokodochodowych projektów
inwestycyjnych zastanawia si : sk d organizatorzy bior na tyle pora aj ce
rodki, ze mog regularnie wyp aca bardzo powa ne odsetki? Dochody, to
zrozumia e, nie pojawiaj si na pustym miejscu. W powa nych HYIP RATER nad
efektywnymi schematami inwestycyjnymi pracuj do wiadczeni ekonomi ci,
profesjonali ci, którzy opracowali i zrealizowali ju wiele wysokodochodowych
projektów.
A zatem podstawowe ród a dochodów High Yield Income Programs s
nast puj ce:
1. Inwestycje na gie dzie walutowej FOREX.
2. Handel akcjami rozmaitych firm na gie dach mi dzynarodowych.
3. Uczestnictwo w ró norodnych totalizatorach komercyjnych.
4. Inwestowania finansów w interesy wysokodochodowe.
5. Import i eksport towarów deficytowych.
W rzeczywisto ci zatem akumuluj c rodki finansowe uczestników, kierownicy
programów wykorzystuj je w charakterze rodków obrotowych. Nast pnie,
inwestuj c w wysokodochodowe projekty i aktywnie eksploatuj c off-shore’owy
status, wypracowuj nie podlegaj cy opodatkowaniu zysk. W rezultacie
pozyskiwane s sumy, wystarczaj ce i do podtrzymania dzia alno ci samych
HYIP RATER, i do wyp aty odsetków inwestorom, i do dalszego rozszerzania programu.
Laikom, dalekim od skomplikowanych procesów ekonomicznych, mo e si wyda
nierealnym, e dos ownie w ci gu miesi ca wysoko zainwestowanej sumy
podwoi si albo nawet potroi. Do wiadczony inwestor zawsze mo e przewidzie ,
jakie inwestycje przynios zysk, a jakie – przeciwnie, b
niekorzystnymi.
Dysponuj c obszern wiedz i znacznym do wiadczeniem, inwestor zdolny jest z
atwo ci wywnioskowa zysk z waha cen tych czy innych towarów.
Wielu inwestorów dorobi o si ogromnych maj tków na wahaniach kursów walut.
Osoba obeznany z niuansami rynka walutowego, w ci gu kilku godzin mo e
podwoi zainwestowany kapita . Podamy przyk ad. Przypu my, e inwestor ma
w gotówce 100 USD i ma zamiar gra na obni enie kursu euro i podwy
kursu
dolara. Bierze on w postaci bezprocentowego kredytu 9.900 USD i sprzedaje ju
10.000 USD. Nast pnie kupuje za otrzymane pieni dze euro wed ug kursu
0,9755, a po kilku godzinach sprzedaje je ponownie wed ug kursu 0,9845. Po
zwróceniu brokerowi 9.900 USD, jego zysk wynosi 90 USD. To znaczy, e depozyt
wzrós o 90% w ci gu mniej ni doby.
Oczywi cie dla niedo wiadczonego inwestora próba zagra na wahaniach kursów
walut mo e zako czy si krachem finansowym. Zamiast oczekiwanego zysku
poniesie on znacz ce straty. W ciwie rola wszystkich wysokodochodowych
polega w nie na tym, eby stworzy pewien pierwotny fundusz pieni ny z
wk adów inwestorów, a nast pnie, wykorzystuj c opracowane schematy
ekonomiczne, rozdzieli go pomi dzy zyskownymi projektami. Wewn trz HYIP RATER

nie zachodz adne procesy produkcyjne, kierownicy projektu po prostu
zarz dzaj Pa stwa kapita em, pomagaj go pomna
. HYIP RATER jest
po rednikiem
pomi dzy inwestorem prywatnym, nie maj cym mo liwo ci i umiej tno ci,
pozwalaj cych na efektywn gr na wahaniach rynkowych, a
wysokodochodowymi produktami ekonomicznymi.
Oczywi cie oprócz gry na wahaniach kursów walut istnieje mnóstwo innych, nie
mniej efektywnych metod zainwestowania rodków pieni nych. Na przyk ad
zakup papierów warto ciowych stabilnie funkcjonuj cych instytucji finansowych
krajów z rozwijaj
si gospodark . Tego rodzaju instrumenty finansowe s
instrumentami wysokiego ryzyka, jednak ryzyko rekompensowane jest przez
wysok rentowno . Ponadto zarz dcy powa nych HYIP RATER wol zabezpiecza
si i
lokowa cz
inwestowanych rodków w papiery warto ciowe firm o wysokim
stopniu solidno ci.
Powa ne HYIP RATER nigdy nie b
oszukiwa swoich klientów, poniewa
wysokodochodowe projekty inwestycyjne to idealny przyk ad obopólnie
korzystnej wspó pracy. Efektywnie administruj c kapita ami uczestników,
organizatorzy programu osi gaj zysk wystarczaj cy do tego, eby wyp aci
inwestorom odsetki i samemu pozosta na plusie.
Tempo obrotu kapita em na przyk ad na gie dzie FOREX znacznie przewy sza
tempo obrotu przy zwyczajnej dzia alno ci biznesowej, praktycznie w ci gu
doby mo na przeprowadzi wiele wysokodochodowych iteracji, dzi ki czemu
zapewniona jest codzienna lub cotygodniowa wyp ata odsetków.
Zreszt nie nale y zapomina , e wi kszo organizatorów projektów woli
zachowywa w tajemnicy informacje o konkretnych ród ach dochodów,
obawiaj c si nieuczciwych konkurentów. Dlatego cz sto wysokodochodowe
projekty inwestycyjne s absolutnie nieprzejrzyste. Jednak w adnej mierze nie
wp ywa to na regularno wyp at i „uczciwo ” programu. Kierownicy
powa nych High Yield Income Programs bardzo dobrze zdaj sobie spraw z
efektywno ci obopólnie korzystnej wspó pracy i raczej na pewno nie b
ryzykowa utraty zaufania inwestorów.
Ryzyko
Dla prywatnego inwestora niedost pne s praktycznie wszystkie warianty
pozbawionego ryzyka inwestowania. Ogólnie rzecz bior c, je li komu si zachce
zainwestowa pieni dze i w ci gu krótkiego czasu osi gn z nich wysokie
dochody, to tak czy inaczej b dzie musia zaryzykowa . Mo na oczywi cie
zdeponowa pieni dze w banku, ale inwestor prywatny rzadko dysponuje na tyle
wysokim kapita em, eby przy pomocy bankowych procentów zbi fortun .
Dlatego jedynym wyj ciem pozostaje inwestowanie pieni dzy w
wysokodochodowe projekty o du ym stopniu ryzyka.
Do programów, z inwestycjami w które wi e si du e ryzyko, zawsze nale y
podchodzi rozumnie. W pierwszej kolejno ci trzeba postara si , eby nie
wpakowa si w fa szywy projekt albo piramid finansow . Konieczne jest

uwa ne przestudiowanie wszystkich parametrów programu i dopiero potem
rozpoczyna dzia alno inwestycyjn .
Sytuacja jednak komplikuje si przez to, e nawet uczciwe projekty czasami
upadaj . Na przyk ad w przypadku, je eli organizatorzy nie byli w stanie
prawid owo rozkr ci programu albo pechowo zagrali na rynku walutowym,
zaryzykowawszy przy tym wszystkie zgromadzone rodki finansowe.
Istnieje szereg prawi i niuansów, dzi ki przestudiowaniu których prywatny
inwestor otrzymuje mo liwo zminimalizowania ryzyka. Zatrzymamy si przy
tym zagadnieniu troch d ej.
Natura wysokodochodowych projektów inwestycyjnych polega na tym, e
praktycznie wszystkie one w pewnym momencie ko cz swoje funkcjonowanie.
Programy-piramidy upadaj , grzebi c pod sob wszystkie inwestycje klientów;
powa ne HYIP RATER, po rozliczeniu si z inwestorami, zamykaj swoj dzia alno
Oczywi cie wszystkie „uczciwe” projekty opracowywane s z maksymaln doz
profesjonalizmu i obliczone s na maksymalnie d ugi okres dzia ania. Ale cz sto
konieczno zamkni cia dyktowana bywa przez obiektywne przyczyny
ekonomiczne, przezwyci
które jest bardzo trudno.
Standardowy cykl funkcjonowania wysokodochodowych projektów
inwestycyjnych sk ada si z czterech faz: fazy op acalno ci, fazy wzrostu, fazy
nasycenia i fazy upadku. Opowiemy o ka dej z nich.
Faza op acalno ci – to narodziny projektu. Twórcy dowolnego projektu
wysokodochodowego musz w
we pewn sum pieni dzy. Po pierwsze na
stworzenie estetycznej i funkcjonalnej strony internetowej, opracowanie jej
tre ci, rejestracj w p atnych systemach, oferuj cych zestawienia ocen jako ci,
na reklam . Wszystko to kosztuje, a poniewa zysku projekt jeszcze nie
przynosi, to niniejsza faza zawsze jest niedochodowa. Na jej podstawie nie
mo na ocenia pomy lno ci projektu, chocia po rednie oznaki tego, e projekt
oka e si afer , mog by ju zauwa alne. Na przyk ad je eli strona
internetowa projektu rozmieszczona jest na bezp atnym serwerze hostingowym
albo ca a zawarto strony zosta a skradziona z innego ród a, to mo e to
wskazywa na to, e przysz
programu nic organizatora nie obchodzi i ma on
po prostu zamiar zebra pieni dze i zlikwidowa program.
Faza wzrostu – pocz tek funkcjonowania projektu. Pojawiaj si pierwsi
inwestorzy, którzy staraj si przyci gn dodatkowych klientów w celu
otrzymania premii za pozyskanie klientów. W którym momencie projekt
przekracza granic op acalno ci i zaczyna przynosi realny dochód. Sukces
projektu na tym etapie zale y od spektrum stosowanych w celu pozyskania
klientów technik. Bezpo redni wskazówk , e organizatorzy planuj dalsze
utrzymywanie programu, s ró nego rodzaju akcje strategiczne, np. takie, jak
dodatkowa suma wp acana na konto ka dej nowej osoby, która zarejestruje si
w projekcie.
Faza nasycenia – najspokojniejszy etap w funkcjonowaniu wysokodochodowego
projektu inwestycyjnego. W czasie tego etapu trwa stabilny nap yw inwestycji,
program przynosi maksymalny zysk, klienci regularnie otrzymuj odsetki.
Faza upadku jest faz kluczow dla dalszego funkcjonowania programu.
Charakteryzuje si ona tym, e u ytkownicy trac zainteresowanie projektem,

.

nap yw nowych inwestycji sprowadza si do minimum, odpowiednio wi c
program przestaje si rozwija . Wszystkie fa szywe projekty w ci gu kilku dni po
wej ciu w faz upadku zamykaj si , przestaj wyp aca odsetki i znikaj bez
ladu. Natomiast twórcy powa nych programów staraj si przedsi wzi szereg
akcji taktycznych, chc c wyci gn projekt ze stagnacji.
Analizuj c zachowanie HYIP RATER w fazie upadku, mo na wyci gn wnioski na
temat
perspektyw inwestowania pieni dzy w projekt. Je li program omin punkt
krytyczny, nadal funkcjonuje i przynosi inwestorom zysk, to mog by Pa stwo
pewni, e jest to powa ne przedsi wzi cie biznesowe, zorientowane na
obopólnie korzystn wspó prac . Dowiedzie si o wej ciu w faz upadku
mo na, ledz c dynamik reklamy. Kiedy tylko zainteresowanie u ytkowników
zaczyna spada , organizatorzy projektu rozwijaj burzliw aktywno
agitacyjn : pisz listy do uczestników programu, rejestruj si w nowych
katalogach, pozostawiaj wpisy na forach i w internetowych ksi gach go ci.
Oczywi cie inwestor powinien d
do tego, eby wyja ni perspektywy
projektu jeszcze zanim wejdzie on w faz kryzysow . Pomy lne przezwyci enie
fazy upadku mo e pos
za sygna dla tych, którzy maj zamiar w czy si
do programu ju na nowym etapie. A co maj zrobi ci, którzy planuj wzi
udzia w projekcie od chwili jego startu? Tym inwestorom zaleca si dok adne
przeanalizowanie wybranego HYIP RATER na samym pocz tku jego dzia alno ci oraz
inwestowanie pieni dzy dopiero wtedy, kiedy przekonaj si o solidno ci
programu.
HYIP RATER: ocena adekwatno ci
Zanim zainwestuj Pa stwo pieni dze w interesuj cy Was projekt, konieczne
jest przeanalizowanie ka dego aspektu programu.
1. Wysoko regularnych wyp at pieni nych.
2. Ograniczenia inwestycyjne.
3. Specyfika dzia alno ci.
4. Zaufanie do organizatorów projektu.
5. Wra enie wywierane przez stron internetow .
6. Sprawdzenie domeny.
7. Informacje kontaktowe.
8. Materia y i opinie na wyspecjalizowanych forach.
9. Pozycja na stronach, podaj cych zestawienia ocen jako ci.
10. Niezale ne badania.
Zajmiemy si ka dym z punktów.
A zatem w pierwszej kolejno ci konieczna jest ocena wysoko ci regularnych
wyp at pieni nych, tj. odsetków od zainwestowanego kapita u, które b
Pa stwu wyp acane przez administratorów projektu.
Najwa niejsze to nie da si nabra na kusz ce obietnice. Je eli program
oferuje Pa stwu codzienne podwojenie zainwestowanej sumy, to b
cie
pewni, e kto ma zamiar Pa stwa oszuka . rednia wysoko odsetków dla
powa nych HYIP RATER wynosi w przybli eniu 3-4% dziennie. Mog si zdarza
nieznaczne odchylenia, zarówno w stron zmniejszenia, jak i zwi kszenia. Ale 710% dziennie praktycznie jednoznacznie wskazuje na to, e program jest

projektem Ponzee, a zatem pieni dze b
wyp acane inwestorom kosztem
inwestycji nowych cz onków. Jak wyja nili my ju wcze niej, podobne programy
nie wró prywatnym inwestorom nic dobrego. W niektórych projektach
organizatorzy mog oferowa zmienny zysk tygodniowy, oparty na wysoko ci
dochodów programu. Z regu y tego rodzaju HYIP RATER rzeczywi cie prowadz
aktywn
dzia alno ekonomiczn , d
c do efektywnej akumulacji rodków inwestorów,
i nie s nastawione na oszukiwanie swoich klientów.
Statystyka wiadczy o tym, e najpowa niejsze wysokodochodowe projekty
inwestycyjne gwarantuj comiesi czne wyp aty w wysoko ci 10-50%. Zreszt , w
zale no ci od specyfiki dzia alno ci te cyfry mog si zmienia .
Kolejny aspekt to ograniczenia inwestycyjne. Rozumiane s przez nie
ograniczenia dotycz ce minimalnego i maksymalnego rozmiaru inwestycji.
Wydawa oby si , e minimalny próg i brak maksymalnego wskazuj na
maksymalne otwarcie programu, na ch wspó pracy z klientami o dowolnych
mo liwo ciach finansowych. Jednak, jak pokazuje praktyka, powa ne projekty
inwestycyjne zawsze wskazuj minimaln wysoko wk adów i okre laj
maksimum. Je eli ograniczenia inwestycyjne nie istniej , warto pomy le , czy
aby nie jest to projekt Ponzee i czy organizatorzy – przyci gaj c coraz wi ksze i
wi ksze inwestycje – nie maj zamiaru wyp aca procentów wy cznie ich
kosztem.
Dane statyczne pokazuj , e najpowa niejsze wysokodochodowe projekty
inwestycyjne okre laj minimaln wysoko inwestycji na 25 USD i surowo
ograniczaj maksimum.
Praktycznie ka dy projekt HYIP RATER okre la, za po rednictwem jakiej formy
dzia alno ci ekonomicznej b dzie wytwarzany dochód. Wcze niej
przywo ywali my ju list najpopularniejszych róde dochodów tego rodzaju
programów inwestycyjnych, nie b dziemy si wi c powtarza . Zaznaczymy
jednak, e je eli na stronie internetowej programu napisano, i „zajmuj si on
handlem na gie dzie FOREX i innymi formami biznesu”, musz Pa stwo wiedzie ,
e najprawdopodobniej natkn li si Pa stwo na Ponzee. Kierownicy powa nych
programów, to zrozumia e, nie s sk onni ujawnia wszystkich szczegó ów
swojej pracy – w wiecie HYIP RATER pojawia si wielu nieuczciwych „biznesmenów”,
zawsze gotowych po ywi si cudzym kosztem. Jednak wszystkie powa ne
programy posiadaj ogólne schematy. Twórcy Ponzee rzadko zawracaj sobie
ow opracowaniem skomplikowanych schematów, przecie i tak nie b
z
nich potem korzysta . Oszu ci zwykle ograniczaj si do kilku fraz o tym, e
zysk powstaje dzi ki udanej grze na rynku walutowym. Natomiast kierownicy
powa nych projektów zawsze staraj si maksymalnie szczegó owo, cho
oczywi cie nie ujawniaj c nazw konkretnych firm i nazwisk wspó pracowników,
wyt umaczy inwestorowi, jak b
wykorzystywane jego oszcz dno ci.
Jednak w praktyce HYIP RATER zdarza y si tak e przypadki, kiedy projekty Ponzee
sprytnie podszywa y si pod uczciwe programy, ich administratorzy nawet
rozsy ali klientom raporty o zachodz cych wahaniach rynkowych i informacje o
dokonywanych inwestycjach. W rezultacie te HYIP RATER okazywa y si fa szywkami,
a

inwestorzy tracili swoje kapita y.
Kolejny aspekt to zaufanie do organizatorów projektu. Warto uwa nie
przestudiowa wiadomo ci, które administratorzy pozostawiaj na forum
swojego projektu, przeanalizowa og oszenia. Niech Pa stwo zwróc uwag , ile
czasu sp dzaj organizatorzy na forum projektu. Je li przekonuj oni, e
zajmuj si biznesem, to powinni mie tylko troch wolnego czasu. W
przypadku, je eli administratorzy siedz na forum od rana do wieczora, trzeba
si zastanowi , czy nie s oni aby oszustami.
Wra enie, jakie sprawia strona internetowa, to jeden z najwa niejszych
aspektów, pozwalaj cych oceni stosunek kierownictwa projektu do swojego
interesu. Dobra konstrukcja, w asna domena, funkcjonalny design, wygodne i
efektywne rodki komunikacji, niew tpliwie nie mog by jednoznaczn
gwarancj uczciwo ci administratorów programu, ale wskazuj co najmniej na
to, e powa nie odnosz si oni do swojego projektu i zainwestowali we
niema ilo pieni dzy. W przypadku, je eli strona internetowa projektu
za ona zosta a na bezp atnym serwerze, nie posiada normalnego designu,
zawiera ukradzion gdzie tre – to wszystko wskazuje na fakt, e
administratorzy niepowa nie traktuj swój program, nie zechcieli zainwestowa
we swoich pieni dzy. Warto dwa razy pomy le , zanim zainwestuje si swoje
oszcz dno ci w tego rodzaju projekt.
Je eli projekt posiada swoj w asn domen , niech Pa stwo koniecznie
sprawdz j przy pomocy specjalnego serwisu „whois” (http://www.nic.com/).
Mo na si tutaj dowiedzie wszelkich szczegó ów rejestracyjnych, znale
informacj kontaktow , imi i nazwisko cz owieka, który zarejestrowa domen .
Oczywi cie ta metoda nie daje adnych gwarancji, poniewa wiele domen
rejestrowanych jest anonimowo i oszu ci mog bardzo atwo podstawi fa szywe
informacje. Nale y uwa nie przestudiowa dane, oferowane przez serwis
„whois”, i zestawi je z posiadana ju przez Pa stwa informacj o za ycielach
projektu.
Im wi cej prezentuj organizatorzy mo liwo ci nawi zania kontaktu z nimi, tym
wy sze powinno by zaufanie wobec projektu. Mo liwo bezpo redniego
przedyskutowania z kierownictwem programu jego szczegó ów i niuansów
gwarantuje przynajmniej to, e administratorzy zainteresowani s obopólnie
korzystn wspó prac . Zreszt cz sto kierownicy wysokodochodowych projektów
inwestycyjnych staraj si zachowa anonimowo . W warunkach wspó czesnego
biznesu jest zupe nie normalne i nie mo na tego traktowa jako jednoznacznego
dowodu nieuczciwych zamiarów.
W sposób jak najbardziej uwa ny niech Pa stwo ledz specjalistyczne fora
internetowe, po wi cone wysokodochodowym projektom inwestycyjnym. Z
regu y odwiedza je wielu do wiadczonych inwestorów, którzy zd yli ju wzi
udzia w niejednym programie. Jest to szczególnie istotne dla nowicjuszy,
dopiero co zaczynaj cych zajmowa si inwestowaniem on-line. Dzi ki
dyskusjom na forach internetowych mo na dowiedzie si o powa nych
niedoci gni ciach interesuj cych Pa stwa HYIP RATER, zapozna si z opiniami
dotychczasowych uczestników projektu. Fora HYIP RATER stanowi ród o
naj wie szej

chyba i obiektywnej informacji; w adnym wypadku nie nale y ich lekcewa
.
Po przeanalizowaniu informacji na stronach internetowych, oferuj cych
zestawienia jako ci programów, mog si Pa stwo dowiedzie , czy dany
program wyp aca w chwili obecnej procenty i jak d ugo ju istnieje. Zreszt
dane te maj mniejsz warto ni informacje z forów internetowych, poniewa
nie ma adnych gwarancji, e projekt, wyp acaj cy odsetki dzisiaj, b dzie je
wyp aca tak e i jutro.
Istnieje wreszcie mo liwo sprawdzenia HYIP RATER przez niezale ne organizacje.
Zreszt w dzisiejszych czasach metoda jest coraz cz ciej stosowana przez
nowe projekty wysokodochodowe w celu uzyskania dodatkowej reklamy i
mo liwo ci wyró nienia si spo ród szeregu innych programów. W celu
przeprowadzenia takiej kontroli kierownictwo projektu powinno udost pni
realne dane kontaktowe (adres i telefon); nast pnie niezale ne organizacje
przeprowadzaj analiz przedstawionych danych i podsumowuj wyniki.
Nierzadko zdarza y si przypadki, kiedy kierownicy HYIP RATER podawali lewe adresy
(na przyk ad adres supermarketu albo parkingu) i otrzymywali od niezale nej
organizacji ocen aprobuj
. Dzieje si tak przez to, ze wiele organizacji
sprawdza po prostu fakt istnienia podanego adresu, nie zajmuj c si innymi
aspektami dzia alno ci podmiotu.
Jednym s owem, aden z wy ej przedstawionych aspektów nie mo e w sposób
pewny wskaza na to, czy dany projekt jest fa szywk , czy powa nym
przedsi wzi ciem. Tylko przestudiowanie ca ci tych czynników pozwala da
mniej wi cej adekwatn ocen .
Istnieje wzór, pozwalaj cy oszacowa przybli ony czas trwania projektu.
Czas funkcjonowania projektu = (SD + SH + KR) * (NO + NF + WD + GAR) *
(NKI + SKW + SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO + RT + 1) * (KS + STR)*100000)
gdzie:
SD – przybli ony koszt designu;
SH – koszt hostingu;
KR – wydatki na kampani reklamow ;
NKI – obecno danych kontaktowych;
SKW – zgodno podanych danych kontaktowych z informacj , oferowan przez
serwis „whois”;
SKR – zgodno podanych danych kontaktowych z realnymi adresami i numerami
telefonicznymi;
NF – istnienie forum internetowego, jako jego opracowania;
KO – ilo pomy ek w zawarto ci tekstowej strony internetowej;
RT – rozbie no ci w tek cie (je eli tre zosta a skradziona z ró nych stron
internetowych lub napisana „od rzeczy”, to w tek cie b dzie mnóstwo
niezgodno ci);
KI – dynamika wzrostu ilo ci inwestorów w ci gu pierwszego tygodnia istnienia
projektu;
SV – sumy wk adów;
WD – informacja o dzia alno ci biznesowej, dzi ki której program osi ga zyski,
subiektywna ocena adekwatno ci danych;
GAR – istnienie gwarancji;

KS – ilo osób, zajmuj cych si obs ug projektu;
STR – miejsce dyslokacji projektu;
NO – istnienie biura.
Ka dy z wymienionych powy ej parametrów ma swoj wag ; podstawiaj c
wska niki kolejno do wzoru, uzyskamy przybli ony okres funkcjonowania
projektu. Wzór ten by wielokrotnie weryfikowany w praktyce i odzwierciedla
zgodno wylicze w oko o 86% wszystkich przypadków. Zak ócenia w ocenie
zachodz przewa nie wtedy, kiedy powa ni w ciciele ukrywaj dane
kontaktowe z powodów, nie maj cych zwi zku z dzia alno ci HYIP RATER.
Dokonujemy pierwszej inwestycji
A zatem przeprowadzili Pa stwo wszystkie niezb dne badania, przeprowadzili
wst pn ocen solidno ci projektu i gotowi s Pa stwo zainwestowa rodki
pieni ne. Ale przed zainwestowaniem oszcz dno ci w wybrany HYIP RATER niech
Pa stwo pomy , czy rzeczywi cie jeste cie gotowi zaryzykowa swój kapita .
Czy nie b
Pa stwo
owa dokonanego wyboru? Czy nie lepiej wyda
posiadane rodki finansowe na zakup jakiej przydatnej w codziennym yciu
rzeczy? Jak ju niejednokrotnie wspominali my, wszystkie wysokodochodowe
programy inwestycyjne zwi zane s ze znacznym stopniem ryzyka i nawet po
tym, jak przeprowadzili Pa stwo najbardziej szczegó ow analiz
interesuj cego Was projektu, nie ma adnych gwarancji, e program oka e si
korzystny.
Niech Pa stwo zapami taj podstawow zasad pracy z HYIP RATER: nigdy nie
inwestuje si wszystkich swoich pieni dzy w jeden projekt. Nale y
opracowa schemat inwestycji w kilka solidnych wysokodochodowych
programów inwestycyjnych jednocze nie. Nieoczekiwanie zamkn si mo e
nawet najpowa niejszy projekt, nie mówi c ju o ró nego rodzaju piramidach.
Trzeba zawsze mie asa w r kawie. Nawet je li jeden z projektów si zwinie,
Pa stwo mieli w zapasie trzy czy cztery inne programy, zysk z udzia u w
których pomo e zrekompensowa stracone rodki finansowe, a nawet wyj na
plus.
Uczestnicz c równocze nie w kilku programach, faktycznie zabezpieczaj si
Pa stwo przed bankructwem. Bardzo trudno wyobrazi sobie, e wszystkie
projekty, których analiza potwierdzi a uczciwo zamiarów organizatorów –
nagle si zamkn . Dokonuj c inwestycji, powinni Pa stwo bra poprawk na to,
e nawet je eli zajdzie jaki krach, tak czy inaczej wyjdziecie na plus. Niech
Pa stwo staraj si sprowadzi ryzyko do minimum.
W najpowa niejszych programach odsetki przelewane s na Pa stwa konto,
za one w elektronicznym systemie p atniczym, raz na dob . Ponadto solidne
projekty z regu y pozwalaj dokonywa automatycznej ponownej inwestycji, co
znacznie zwi ksza wysoko Pa stwa zysku.
Obliczenie przybli onych dochodów jest bardzo atwe. Na przyk ad
zainwestowali Pa stwo pewna sum na 2% w projekt inwestycyjny na 365 dni.
Oznacza to, e bez dokonywania reinwestycji, Pa stwa wk ad zwróci si w ci gu
55 dni, a po tym terminie zaczn Pa stwo osi ga zysk. W ten sposób po tym,
jak minie wyznaczony okres, Pa stwa dochód wyniesie 720%. Je li podziel
Pa stwo kapita na kilka cz ci, a ka
cz
zainwestuj w inny

wysokodochodowy projekt inwestycyjny, to nawet w przypadku, je li po owa
programów zamknie swoja dzia alno lub oka e si oszustwem, tak czy inaczej
wyjd Pa stwo na plus.
Niech Pa stwo zapami taj : trzeba zabezpiecza si tak czy inaczej, nawet,
je li jeste cie przekonani co do projektu na 99%. Nawet, je eli obiecuj Wam
ote góry. Nawet, je li wszyscy Pa stwa przyjaciele i znajomi radz
zainwestowa w program maksimum pieni dzy. Tak czy inaczej, niech Pa stwo
podziel kapita na cz ci i zainwestuj je w ró ne projekty. Nawet najbardziej
uczciwy HYIP RATER w przypadku, kiedy nie uda mu si przezwyci
fazy upadku,
mo e zbankrutowa .
I jeszcze jedna zasada, której bezwarunkowo powinien przestrzega ka dy
pocz tkuj cy inwestor: nigdy nie wolno ryzykowa tych pieni dzy, które
boisz si straci .
Kontynuacja kampanii inwestycyjnej
Jest jeszcze jedna wa na zasada prywatnego inwestora: nie warto inwestowa
otrzymanego zysku ci gle w jeden i ten sam projekt. Ka dy dzie istnienia
projektu to nowy krok na drodze do jego nieuchronnego zamkni cia. Jak ju
umaczyli my wcze niej, nawet najsolidniejsze programy wcze niej czy pó niej
ko cz swoj dzia alno . Kiedy ród o wysokodochodowego programu
inwestycyjnego wyczerpuj si , program ten nieuchronnie si likwiduje.
Nieko cz ce si rozszerzanie projektu nie jest mo liwe - to aksjomat. Dlatego
niech staraj si Pa stwo inwestowa uzyskiwane rodki finansowe maksymalnie
efektywnie.
Z regu y w nie nieprzestrzeganie niniejszej zasady jest g ówn przyczyn start
finansowych. Wielu prywatnych inwestorów „z era” pazerno – osi gn wszy
dochód, od razu go inwestuj , potem znów i znów. I tak dopóty, dopóki projekt
nie wyczerpie wszystkich swoich mo liwo ci. W rezultacie inwestor pozostaje
stratny; dobrze, je li uda mu si przynajmniej zwróci pierwotny wk ad.
Rozdzielanie dochodów pomi dzy nowe projekty to najbardziej efektywny
sposób zminimalizowania ryzyka.
Niech Pa stwo ledz listy nowych projektów, prowadz szczegó owe analizy,
wybieraj najbardziej obiecuj ce i uczciwe z nich, a nast pnie niech Pa stwo
inwestuj w nie cz
uzyskiwanego dochodu. W takim przypadku, je li
pierwotny program zostanie zamkni ty, zawsze pozostan jeszcze Pa stwu
inwestycje w inne projekty, dzi ki czemu b
Pa stwo mogli zwróci sobie
zainwestowane pieni dze i osi gn zysk. D enie inwestorów do pój cia
przetart cie
i otrzymywania zysku z jednego, niezmiennego ród a jest
zrozumia e, jednak nie ma zwi zku z realiami ekonomicznymi. Projekt, któremu
dzone jest si zamkn , wcze niej czy pó niej nieuchronnie zamknie si .
Powinni Pa stwo zrobi wszystko, eby likwidacja programu przynios a Wam jak
najmniejsz szkod .
Dla tych inwestorów prywatnych, którzy chc si wzbogaci , nie ryzykuj c w
najmniejszym nawet stopniu, zg aszane si do HYIP RATER nie ma sensu. Wysokie
dochody zawsze zwi zane s z wysokim ryzykiem. Uczestnicy
wysokodochodowych programów inwestycyjnych nie powinni d
do unikni cia
ryzyka, gdy jest to niemo liwe. Ale powinni oni do
wszelkich stara , eby

to ryzyko zminimalizowa . A zminimalizowa ryzyko mo na tylko w takim
przypadku, kiedy posiadane kapita y ulokowane b
w ró nych projektach.
Nawet je li dopiero zaczynaj Pa stwo pracowa z HYIP RATER, i tak powinni cie
inwestowa w ró ne projekty. Tak e osi gni te dochody koniecznie
rozdzielajcie na ró ne nowe programy. Dla nowicjuszy nie ma sensu ryzykowa
wszystkie swoje kapita y, w wielu projektach kapita wej ciowy ograniczony jest
na sum od 1 USD, 10 USD lub 100 USD. Niech zorientuj si Pa stwo w
mechanizmach funkcjonowania wysokodochodowych programach
inwestycyjnych, zaczynaj c od gry „drobnymi”. I dopiero, kiedy zorientuj si
ju Pa stwo w wiecie HYIP RATER, naucz prawid owo inwestowa i reinwestowa
pieni dze, wtedy nale y przechodzi do gry „na serio”.
Niech Pa stwo pami taj , e kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Jednak nie
wolno te zapomina , e kto ryzykuje za bardzo, mo e zosta z niczym.
Przestrzegajcie pilnie wszystkich zasad prywatnego inwestora, a wtedy na
pewno osi gni cie sukces. Rozs dne ryzyko to podstawa przetrwania w
zmiennym i nieprzewidywalnym wszech wiecie High Yield Income Programs.
ote regu y
Istnieje kilka z otych regu , których powinien przestrzega ka dy uczestnik
wysokodochodowego projektu inwestycyjnego. Lekcewa enie tych regu mo e
doprowadzi do tego, e zamiast oczekiwanych zysków, inwestor straci
wszystkie swoje oszcz dno ci i wpadnie w d ugi. Z ote regu y nie bior si
znik d – opracowano je na podstawie d ugich lat uczestnictwa w HYIP RATER, a
zweryfikowano w najbardziej miarodajny sposób: metod prób i b dów.
Przestrzegaj c z otych regu , b
Pa stwo mogli zminimalizowa ryzyko,
zmaksymalizowa zysk, a w miar mo liwo ci unikn te oszustwa.
Pierwsza regu a g osi: niech nigdy nie wydaj Pa stwo wi cej pieni dzy, ni
mo ecie sobie pozwoli . Niech Pa stwo pami taj , e inwestowa w
wysokodochodowe projekty inwestycyjne ma sens wy cznie „nadprogramowe”
pieni dze, które zwykle wydawane s na przedmioty zbytku. Niech nigdy nie
ryzykuj Pa stwo rodków, które przewa nie wydawane s na towary pierwszej
potrzeby. Skrajnie nierozs dnie jest inwestowa w HYIP RATER pieni dze, od one
na
op at rachunków mieszkaniowych. Wysokodochodowe projekty inwestycyjne to
zawsze ryzyko; to bardzo niebezpieczne nara
na ryzyko te rodki, które
potrzebne s do podtrzymania Pa stwa bie cych wydatków yciowych.
Druga z ota regu a: niech nie b
Pa stwo chciwi. Nie pozwalajcie chciwo ci
lepi Was. Nawet je eli odsetki z programu sprawnie s Pa stwu przesy ane w
ci gu kilkunastu miesi cy, to nie jest to jeszcze powód, eby zastawi swój dom
albo wzi kredyt pod zabójczy procent. Nikt nie mo e zagwarantowa , e
funkcjonuj cy dzisiaj projekt nie zamknie si jutro. Mog si Pa stwo nagle
znale przy pustym korycie, je li nierozs dnie wydacie wszystkie swoje
pieni dze.
Niech Pa stwo nie wierz ogromnym procentom. Z regu y wskazuj one
jednoznacznie na to, e projekt jest fa szywk albo piramid . Niech Pa stwo

pami taj , e 30-50% comiesi cznego dochodu to zupe nie adekwatny wska nik.
Je li jednak kto obiecuje wyp aca co miesi c 200% sumy Pa stwa inwestycji,
to mog by Pa stwo pewni, e maj do czynienia z oszustami.
Trzecia z ota regu a: niech Pa stwo nigdy nie zajmuj si spamem. Nawet
je eli program przewiduje wysokie premie za pozyskanie nowych
wspó uczestników, niech Pa stwo nigdy nie próbuj przyci gn dodatkowych
ytkowników za pomoc rozsy ki spamu. W ten sposób mo na tylko zaszkodzi i
sobie, i projektowi.
Czwarta z ota regu a: niech Pa stwo utrzymuj informacje o has ach w
tajemnicy. Cz stym b dem pocz tkuj cego inwestora jest wykorzystanie
jednego i tego samego has a dla ró nych HYIP RATER. W ten sposób oferujecie
oszustom otrzymanie dost pu do konfidencjonalnych danym. Jeszcze
powa niejszym b dem jest korzystanie z tego samego has a w
wysokodochodowych projektach inwestycyjnych i elektronicznych systemach
rozlicze . Oszu ci zawsze zbieraj has a rejestruj cych si w ich projektach
ytkowników. Potem mog oni za ich pomoc przenikn do elektronicznych
portfeli.
Tworz c has o, niech Pa stwo zwróc uwag , eby by o je bardzo trudno
odgadn . Wykorzystujcie has a, sk adaj ce si z kilku s ów, zawieraj ce
symbole w ró nych formatach i cyfry.
Wreszcie ko cowa pi ta regu a: niech Pa stwo zawsze poddaj interesuj cy
Was projekt jak najbardziej wnikliwej analizie. Jedynie po przestudiowaniu
wszystkich aspektów dzia alno ci projektu, po sprawdzeniu wszystkich
posiadanych wiadomo ci i przeanalizowaniu dodatkowych informacji mog
Pa stwo wyci gn wst pnie wniosek: czy s to oszu ci, czy uczciwi
przedsi biorcy. Je li opuszcz Pa stwo stadium analizy i bezmy lnie zainwestuj
wszystkie pieni dze w pierwszy z brzegu projekt, który Was zainteresowa , to w
przypadku jego nieoczekiwanej likwidacji b
Pa stwo mogli wini tylko siebie
samych.
Niech Pa stwo nie lekcewa ani jednej ze z otych regu . Jedynie
przestrzegaj c ich, b
Pa stwo w stanie efektywnie minimalizowa ryzyko.
Rynek inwestycyjny nie znosi inwestorów, którzy dzia aj na wyczucie: próbuj
gra , nie znaj c najprostszych zasad.

