
Dziękuję za czas, który czekałeś. Po dokładniejszym przyjrzeniu się możemy zweryfikować, czy 

Twoje zachowanie handlowe zachowuje ten sam wzorzec, co niestety jest sprzeczne z naszymi 

zasadami handlowymi. 

 

Niestety zawieszenie będzie obowiązywać przez kolejne 3 miesiące, dopóki nie będziemy mogli 

zweryfikować, czy Twoje zachowanie handlowe uległo zmianie. 

 

Aby upewnić się, że przestaniesz mieć takie zachowanie handlowe, uprzejmie radzę: 

Nie wykonuj celowo wielu małych zamówień w krótkim czasie, aby móc publikować ogłoszenia 

KUP -> To jest zabronione w P2P. Zamiast tego wykonuj bardziej legalne transakcje. 

Posiadanie wielu zamówień na niewielką kwotę w krótkim czasie może doprowadzić do trwałego 

zawieszenia możliwości zamieszczania reklam na Twoim koncie, ponieważ system może wykryć 

Twoje konto jako zagrożone. -> prowadzi to do zawieszenia Twojej funkcji P2P 

 

Przecież już nie robiłem małych transakcji a tylko wymieniałem tyle ile potrzebowałem 

Proszę zobaczyć , robiłem transakcje 5000 USDT oraz wyżej nie rozumiem jak możecie tak 

powiedzieć 

 

Robiłem transakcje tylko wtedy kiedy potrzebowałem tego 

Do tego jeszcze czekałem 3 miesiąca aby odblokowali moje konto i mogłem wystawiać  

ogłoszenia 

 

Co teraz muszę robić ? 

 

Całkowicie rozumiem Twoją frustrację, ale niestety widzimy, że handlowałeś również z 

powtarzającymi się kontrahentami i obawiam się, że nie masz wystarczającej liczby transakcji, 

dlatego podjęliśmy tę decyzję 

 

Dobra , to proszę mi powiedzieć czemu ja muszę handlować z innymi kontahentami jak oni mają 

gorszę kursy? 

Ja potrzebuje zyskać a nie stracić 

Dobra może jest jednak mała liczba transakcje bo ja potrzebuje wystawiać ogłoszenia a nie 

odkupywać po niekorzystnych kursach 

Rozumiem wszystko ale robiłem przecież duże transakcje żadnych małych nie było prawda ? 

Możemy zmniejszyć czas oczekiwania , 

Naprawdę 3 miesiąca to zbyt dużo 

W sumie będę czekał już na to pół roku ! 

 

Przykro nam, że nie jest to odpowiedź, której oczekiwałeś. System wykrył, że podzieliłeś kwotę 

transakcji na inne małe i podobne kwoty, zamiast kupować/sprzedawać krypto w 1 większym 

zamówieniu za całą tę konkretną kwotę. Uważa się to za celowe zwiększenie wolumenu 

transakcji, co jest niedozwolone na naszej platformie. 

Unikaj handlu małymi kwotami i z tymi samymi odpowiednikami w sposób ciągły. 

 

leasingu postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, a jestem pewien, że uda nam się znieść 

zawieszenie na Twoim koncie 

 

Dobra ja kompletne nie rozumiem co muszę robić 

Proszę mi wyjaśnić 



Jak potrzebuję odkupić 10000 EUR a na platformie P2P po prostu nie ma handlowców z taką 

kwotą 

Co ja muszę robić ? 

 

Nie wykonuj wielu małych zamówień w krótkim czasie celowo, aby móc publikować reklamy KUP 

lub z powtarzającymi się odpowiednikami -> To jest zabronione w P2P. Zamiast tego wykonuj 

bardziej legalne transakcje. 

Posiadanie wielu zamówień na niewielką kwotę w krótkim czasie może doprowadzić do trwałego 

zawieszenia możliwości zamieszczania reklam na Twoim koncie, ponieważ system może wykryć 

Twoje konto jako zagrożone. 

 

Rozumiem , 

Ale jeszcze raz pytam 

Potrzebuje dziś 10000 EUR i nie ma na platformie handlowców z taką kwotą 

Co ja muszę robić ? 

Kupować codzienne jakąś kwotę żeby tydzień zbierać 10000 EUR 

Nie rozumiem po prostu 

Proszę wytłumaczyć 

 

 

Nie musisz składać jednego zamówienia na dokładnie 10 000 EUR, możesz więc składać 

mniejsze zamówienia z różnymi kwotami, ale z różnymi odpowiednikami, aby mieć pewność, że 

nie złamiesz naszych zasad handlowych 

 

31-10-2022 robiłem tak 

Proszę sprawdzić 

Różne handlowce 

Różne ceny 

Różne kwoty 

 

Nie rozumiem kompletne w czym jest problem 

 

Mogę zweryfikować, że rzeczywiście masz kilka zamówień, które nie łamią zasad, ale pozostałe 

łamią. A ponieważ masz również niewielką liczbę zleceń, zachowanie handlowe jest uważane za 

powtórzenie powodu, dla którego Twoje konto zostało początkowo zawieszone. 

 

Ale robiłem to naprawdę nie chcąc złamać jakieś zasady rozumiecie ? 

 

Niestety nasza decyzja jest ostateczna. Naprawdę rozumiem, co czujesz, jednak mam nadzieję, 

że rozumiesz, że ta procedura służy bezpieczeństwu Twojego konta i nie mamy prawa jej 

modyfikować. Szczerze przepraszam za tę niedogodność. 

 

Dobra i co teraz muszę robić ? 

W Ogóle nie handlować z tymi samymi handlowcami oraz nie robić małych transakcji ? 

Proszę wysłać gdzie są opisane dokładne wszystkie zasady 

Oraz chcę wiedzieć ile muszę teraz czekać ? 

I co mogę zrobić żeby czekać mniej czasu bo naprawdę mi zależy na tych ogłoszeniach 

Oraz proszę mi powiedzieć czy mogę zaskarżyć decyzję ? 

 



Aby uniknąć Wash Tradingu, musisz uważać na przyjmowane zlecenia. Jako 

kupujący/sprzedający będziesz musiał utrzymywać dobre statystyki i handlować różnymi 

kwotami z różnymi użytkownikami. 

Jeśli handlujesz z tymi samymi użytkownikami i tymi samymi kwotami, będzie to oznaczać, że 

handlujesz w celu manipulowania rynkiem i zwiększania swoich statystyk. 

 

Niestety, jak wyjaśniono wcześniej, zawieszenie potrwa kolejne 3 miesiące. Konsultowałem się 

również z członkiem zespołu ds. wyższego szczebla, aby potwierdzić Twój problem, więc 

niestety nie można odwołać się od tej decyzji. Przepraszamy. 

Zapoznaj się z naszą polityką transakcji P2P: 

https://www.binance.com/en/support/faq/360041066751 

 

3 miesiąca to jest naprawdę bardzo dużo potrzebuje przystąpić do handlu wcześniej 

 

Całkowicie rozumiem Twoje oburzenie, ale niestety taka jest procedura. Musimy mieć te ramy 

czasowe, abyśmy mogli przeanalizować Twoje zachowanie handlowe i móc włączyć Twoje 

funkcje Kreatora. 

 

Oprócz sugestii, które już ci przekazałem, radzę ci również zwiększyć wolumen obrotu, abyśmy 

mogli podjąć ostateczną decyzję. Daj nam znać, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym 

okresie. 

 

Ok , 

A jak nie mam potrzeby handlować to i tak muszę robić transakcje żeby zwiększyć liczbę 

transakcji ? 

Nie rozumiem 

 

Tak, abyśmy mogli przeanalizować Twoje zachowanie handlowe, musisz mieć transakcje, w 

przeciwnym razie nie będziemy mogli cofnąć zawieszenia na Twoim koncie. 

 

Ok można zamykać czat 

Przepraszam, jeśli sprawiłem kłopot. 

Jestem po prostu zszokowany 

 

Jak już powiedziałem, całkowicie rozumiem Twój punkt widzenia. I jeszcze raz przepraszam, że 

nie są to wiadomości, które chciałeś usłyszeć, ale robimy, co w naszej mocy, aby pomóc. 

 

Następna rozmowa 20.03.2023 ? 

Tak proszę. Skontaktuj się z nami w ciągu 3 miesięcy. 
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