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HYIP.COM DISCLAIMER:
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
HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can
afford to lose.

Przedmowa
Wielu użytkowników Internetu nieraz słyszało opowieści o tym, że uczciwego
biznesu w sieci nie ma i na oferty pomnożenia kapitału poprzez Internet mogą
dać się nabrać wyłącznie niedoświadczeni inwestorzy. Pochodzenie tych plotek
jest zupełnie oczywiste: biorą się one od ludzi, którzy zabrali się za coś, o czym
nie mieli pojęcia. Rzeczywiście, wiele osób, nie zadając sobie trudu
zaznajomienia się z niuansami wysokodochodowego inwestowania w Internecie,
wpada w sieci oszustów, traci swoje oszczędności i trwale zniechęca się do
wszystkich form elektronicznego biznesu.
Zorientować się samodzielnie we wszystkich aspektach wysokodochodowego
inwestowania jest skrajnie trudno. Działać na ślepo, zawierzając jedynie swojej
własnej intuicji – to nie najlepsze rozwiązanie, jakie może wybrać potencjalny
inwestor. W sferze biznesu elektronicznego obraca się wielu nieuczciwych
„biznesmenów” i oszustów, którzy gotowi są popełnić każde przestępstwo, żeby
tylko pomnożyć swój majątek. Ale przecież dotyczy to nie tylko elektronicznych
form biznesu, w realnym życiu takich lewych „biznesmenów” także mamy aż
nadto. Nie można jednoznacznie twierdzić, że wszystkie elektroniczne projekty
inwestycyjne, obiecujące wysokie dochody, są fałszywkami, piramidami
finansowymi. Jest to w takim samym stopniu błędne, jak i twierdzenie, że
wszystkie banki – otwarte spółki akcyjne tworzone są w celu zawładnięcia
pieniędzmi klientów.
Oszuści są obecni we wszystkich sferach działalności ekonomicznej, jednak fakt
ich istnienia nie jest powodem, żeby wpisywać na czarną listę całe
wykształcenie ekonomiczne. Tak, rzeczywiście, niektórzy uczestnicy
wysokodochodowych programów inwestycyjnych tracą swoje kapitały, jednak
wielu z nich te kapitały pomnaża, zwiększając je pięcio-, dziesięcio-,
dwudziestokrotnie lub nawet w jeszcze większym stopniu. I chodzi tu nie o ślepą
grę przypadku, nie o udany obrót koła fortuny. Istnieje szereg reguł, zasad i
niuansów, dzięki przestudiowaniu których inwestor zapewnia sobie co najmniej
wyjście na zero przy udziale w podobnych programach. Przed zainwestowaniem
swojego kapitału w projekt wysokodochodowy konieczne jest dokładne
zapoznanie się ze wszystkimi posiadanymi materiałami. Wielu ludzi zarobiło
dzięki udziałowi w HYIP ogromny majątek, w ciągu długich lat udanej gry w
danej sferze działalności ekonomicznej dokładnie przestudiowali oni wszelkie
niuanse i szczegóły opłacalnego inwestowania. Oczywiście tego rodzaju
informacje nie są tajne, każdy początkujący inwestor ma możliwość uważnie je
przestudiować.
W niniejszej broszurze zawarte zostały informacje o wysokodochodowych
projektach inwestycyjnych, które zabrali w ciągu wielu lat pomyślnej
działalności uczestnicy programów. Doświadczeni ekonomiści, znani specjaliści
od finansów i znaczący przedsiębiorcy nie gardzą udziałem w podobnych
programach. Ale – w odróżnieniu od laików – starają się oni najpierw
szczegółowo przestudiować wszystkie aspekty działalności, wgłębić się w
niuanse, zrozumieć szczegóły. Niniejsza broszura jest owocem poważnej pracy
badawczej, rezultatem syntezy teorii i praktyki.

Po przeczytaniu tej broszury zrozumieją Państwo, jak prawidłowo wybrać HYIP,
jak najbardziej efektywnie zainwestować w nie pieniądze, jak zachować własny
kapitał i jak odróżnić uczciwych przedsiębiorców od oszustów.

Informacje ogólne
Inwestowanie w Internecie
Istnieje ogromna ilość wariantów inwestowania kapitału. Można umieścić
oszczędności w banku, można nabyć akcje znanej firmy, można zakupić dzieła
sztuki albo – nieruchomości. Jednak, jak wiadomo, wielu potencjalnych
prywatnych inwestorów nie posiada kapitału, wystarczającego dla dokonania
efektywnego wkładu: nieruchomość, dzieła sztuki, akcje korporacji-gigantów –
wszystko to jest dla nich mało dostępne. A bankowe procenty od niedużych sum
będą po prostu śmieszne.
Co więc ma zrobić prywatny inwestor? Od gry „na serio” jest on raczej
odizolowany, a drobne wkłady nie zapewniają niczego oprócz bólu głowy i
zmarnowanego niepotrzebnie czasu. Na pomoc prywatnym inwestorom
przychodzą tak zwane HYIP (High Yield Income Programs, wysokodochodowe
programy inwestycyjne). Posługując się specjalnymi serwisami internetowymi,
inwestują Państwo określoną sumę pieniędzy (próg wejściowy z reguły jest dość
niski), a następnie w ciągu umówionego okresu otrzymują Państwo odsetki od
swojego wkładu. Odsetki wypłacane są albo codziennie, albo co tydzień, albo
też co miesiąc. Stawki wahają się od 0,3% do 3% dziennie. Inwestor „odbija
sobie” w krótkim czasie całą włożoną sumę, a następnie zaczyna otrzymywać
czysty zysk.
Czy HYIP są korzystne? Tak, bezwarunkowo. Inwestor prywatny praktycznie nie
ma możliwości efektywnie zainwestować niedużą sumę pieniędzy i w stabilny
sposób otrzymywać dzięki niej wysokie dochody. Osoba prywatna, nie
dysponująca wystarczającym kapitałem finansowym, reputacją, poważnymi
partnerami w interesach, sprawdzonymi schematami i niezbędnymi kontaktami
jest praktycznie całkowicie odizolowana od poważnej działalności inwestycyjnej
i gry „na serio” na giełdzie. Biorąc udział w HYIP, inwestor prywatny otrzymuje
swego rodzaju pośrednika, który – dysponując wszystkimi brakującymi klientowi
umiejętnościami i możliwościami – będzie zamiast niego lokować środki
pieniężne.
Czy udział w HYIP wiąże się z ryzykiem? Tak, to zrozumiałe. Jak każda
działalność inwestycyjna, wysokodochodowe programy inwestycyjne są
przedsięwzięciem ryzykownym. Nikt nigdy nie może zagwarantować, że środki,
rozlokowane przez organizatorów HYIP pomiędzy tymi czy innymi projektami, w
rzeczywistości przyniosą maksymalny zysk. Jednak wykwalifikowani specjaliści,
którzy opracowują wysokodochodowe systemy, zawsze dodatkowo się
zabezpieczają. Część środków przeznaczana jest na maksymalnie bezpieczne
instrumenty finansowe, co gwarantuje inwestorom co najmniej zachowanie
całości ich wkładów.
HYIP
Zorientujmy się dokładniej, co to takiego HYIP i „z czym to się je”.
Wysokodochodowe programy inwestycyjne są zjawiskiem nie tylko sieciowym.
Niniejszym terminem określa się wszelkie inwestycje, przynoszące dochód

większy od rachunku depozytowego ze standardowymi stawkami oprocentowania
4-5% w skali roku.
Istnieje duża ilość off-line’owych HYIP – wszystkie one zarządzane są przez
zarejestrowane firmy i przynoszą stabilny, wysoki dochód. Jednakże próg
wejściowy, tj. minimalny wkład, niezbędny do udziału w projekcie, z reguły
wynosi od 500.000 USD do dziesiątek milionów. Oczywiście inwestor prywatny,
nie dysponujący poważnymi oszczędnościami, pozbawiony jest możliwości
uczestniczenia w off-line’owych programach wysokodochodowych.
Dla zwyczajnych obywateli jedynym wyjściem pozostają on-line’owe HYIP. W
odróżnieniu od programów off-line’owych, sieciowe projekty wysokodochodowe
z reguły są przejrzyste w minimalnym stopniu. Często uczestnicy nie dysponują
żadnymi informacjami o organizatorach, nie znają oficjalnego adresu siedziby
firmy. Podstawowym źródłem dochodu on-line’owych HYIP jest gra na giełdzie
papierów wartościowych, handel nieruchomościami, inwestycje na rynku
walutowym FOREX. On-line’owe HYIP niezmiernie rzadko prezentują realne
informacje o swojej działalności handlowej, dlatego źródła dochodów mogą być
jakiekolwiek: weryfikacja danych jest częstokroć niemożliwa. Nierzadko
informacje utajniane są nie po to, żeby ukryć je przed konkurencją, lecz po to,
żeby zachować w tajemnicy własne know-how. Konkurencja na rynku HYIP jest
wystarczająco wysoka, dlatego też ta firma, która zdolna jest zaoferować
najbardziej racjonalny sposób zarządzania środkami inwestycyjnymi, ma więcej
niż inne firmy szans na sukces.
Technika osiągnięcia zysku naszej firmy jest najbardziej zbliżona do metod,
stosowanych przez najkorzystniejsze z off-line’owych HYIP. Część środków
pieniężnych
lokujemy
w
bezpiecznych
instrumentach
finansowych,
zabezpieczając tym samym inwestorów przed stratami. Inne środki
wykorzystujemy do zakupu papierów wartościowych wysokiego ryzyka, dzięki
którym uzyskiwany jest podstawowy dochód.
Pod względem naliczania odsetek wszystkie on-line’owe HYIP (w dalszej części
będziemy je nazywać po prostu HYIP) podzielić można na codzienne,
cotygodniowe i comiesięczne. Codzienne realizują wypłaty w wysokości 1-7% co
dzień; cotygodniowe – 7-50% co tydzień; comiesięczne – 20-200% miesięcznie.
Zasada pracy z HYIP jest bardzo prosta. Rejestrują się Państwo w systemie,
otwierają konto w systemie międzynarodowych rozliczeń elektronicznych i
inwestują w projekt określoną sumę pieniędzy. Poczynając od drugiego dnia,
kiedy tylko zainwestowane pieniądze zaczną przynosić zysk, na Państwa
rachunek zaczną wpływać umówione odsetki.
Podsumowując wszystko powiedziane wyżej, otrzymujemy następujący
schemat: kierownicy programu zbierają lokaty od inwestorów prywatnych, nie
posiadających środków finansowych, koniecznych do udziału w znaczących offline’owych wysokodochodowych programach inwestycyjnych. Następnie,
wykorzystując sprawdzone schematy, korzystnie inwestują te środki, a potem
dzielą się częścią zysków z inwestorami. W rzeczywistości HYIP to jedna z
najbardziej opłacalnych dla inwestorów form obopólnie korzystnej współpracy.
Dzięki akumulacji zysk przynoszą te środki finansowe, które wcześniej były
wyizolowane z poważnych procesów ekonomicznych.

Przemyślane modele pozwalają uczestnikom HYIP uzyskiwać maksymalnie
wysokie dochody, których osiągnięcie za pomocą innych metod jest dla
prywatnego inwestora niemożliwe.
Ponzee
Jak nie dać się złapać na przynętę oszustów? Ten problem gnębi praktycznie
wszystkich uczestników wysokodochodowych projektów. Przez to, że specyfika
HYIP zakłada pełen brak przejrzystości finansowej realizowanych przez nie
operacji ekonomicznych, nieuczciwi „biznesmeni” organizują fałszywe projekty,
podając je za prawdziwe programy inwestycyjne, a potem – po zebraniu od
klientów wystarczającej sumy pieniędzy – szybko zwijają swoja działalność.
Jedna z najbardziej powszechnych form oszustwa to Ponzee. Ponzee stanowi
klasyczna piramidę finansową, w której zysk wytwarzany jest nie dzięki
efektywnej działalności ekonomicznej, lecz za pomocą przyciągnięcia wkładów
nowych uczestników projektu. Tego rodzaju projekty podobne są do węża,
pożerającego własny ogon. Do pewnego momentu można mieć wrażenie
pewności i stabilności, gdyż odsetki zapewniane są dzięki pieniądzom
inwestowanym w program przez nowych członków. Jednak wrażenie to jest
złudne. W którymś momencie następuje stagnacja, do projektu przestają
włączać się nowi uczestnicy i piramida rozsypuje się. Zresztą zdarza się, że
założyciele nawet nie doczekują tej fazy, tylko znikają wraz ze wszystkimi
zakumulowanymi środkami pieniężnymi. Klienci z reguły dowiadują się o tym
dopiero w chwili, kiedy na ich konta przestają wpływać regularne procenty.
Jak odróżnić Ponzee od prawdziwego HYIP? Jest kilka oznak, pośrednio
wskazujących na to, że projekt może być oszustwem. Po pierwsze są to
nadzwyczaj wysokie codzienne kapitalizacje odsetek. Jeżeli HYIP obiecują
Państwu wypłatę do 30% dziennie, powinni Państwo pomyśleć, w jaki sposób
założyciele mają zamiar zapewnić podobną rentowność. Po drugie – niezmiernie
wysokie wypłaty partnerskie. Poważne projekty wysokodochodowe są zawsze
otwarte na obopólnie korzystną współpracę, ale główny ich cel polega na
wytworzeniu zysku za pomocą efektywnej działalności inwestycyjnej. Dlatego
jeżeli oferuje się Państwu więcej niż 10% za każdego nowego uczestnika,
wciągniętego do projektu, warto się zastanowić, czy przypadkiem sami klienci
nie są jedynym źródłem dochodów. I wreszcie niedokładnie zaprojektowana
strona internetowa i jej skradziona z innych materiałów internetowych
zawartość. Twórcy projektów Ponzee z góry wiedzą, że po jakimś czasie
program się zwinie, dlatego nie przywiązują wagi do opracowania
funkcjonalnego designu i treści informacyjnej.
Jeszcze jedną rozpowszechnioną formą oszustwa są tak zwane „Złote gry”.
Stanowią one miniaturowe Ponzee, uruchamiane na kilkanaście dni lub tygodni.
Jedyna różnica pomiędzy nimi a projektami Ponzee polega na tym, że od
początku pozycjonowane są one jako piramidy finansowe.
Użytkownicy lokują środki pieniężne, a następnie – jeżeli zdążą na czas wyjść z
programu – otrzymują dochód. Jeśli nie zdążą, to stracą zainwestowane środki.
Istnieje kilka wariantów „Złotych gier”, ale wszystkie one sprowadzają się do

gry na czas. Z poważnymi projektami HYIP tego rodzaju gry nie mają oczywiście
nic wspólnego.
Niektórzy chętnie biorą udział w „Złotych grach”, a nawet w oczywistych
Ponzee. To zrozumiałe, że podobne projekty mogą w krótkim czasie przynieść
solidny zysk, jednak nie można zapominać, że tak samo szybko mogą one
doprowadzić Państwa do bankructwa. Co więcej, nie zawsze szybka orientacja i
umiejętność wyliczenia czasu wejścia i wyjścia z programu mogą pomóc przy
udziale w tych projektach. Często w charakterze podstawionych osób w
programach uczestniczą przyjaciele i znajomi organizatorów; oczywiście zysk
osiągają tylko oni, ponieważ dysponują wszystkimi informacjami wewnętrznymi.
Stopień ryzyka w przypadku udziału w podobnych programach jest wielokrotnie
wyższy niż w poważnych HYIP. A prawdopodobieństwo uzyskania dochodu – o
wiele niższe.
Jeśli jednak dobrowolnie zdecydowali się Państwo spróbować szczęścia w
Ponzee, to powinni Państwo wiedzieć, że – jeśli przypadkiem uda się Państwu
wygrać – wasz zysk zostanie wypracowany kosztem zrujnowania innych ludzi.
Niech Państwo nie zapominają o tym, że piramidy finansowe są niezgodne z
prawem, a ich twórcy podlegają surowym karom.
W przypadku, jeśli wybierają Państwo interesujący projekt HYIP i obawiają się
natknąć na piramidę, należy uważnie przestudiować warunki, proponowane
przez organizatorów programu. Niech Państwo przeanalizują ofertę, porównają
prezentowane cyfry z przedstawionymi wcześniej „podejrzanymi” oznakami.
Niech Państwo rozpoczynają poważne inwestycje tylko wtedy, gdy przekonają
się Państwo, ze projekt nie jest niebezpieczny: najpierw lepiej zainwestować
niewielką sumę pieniędzy. I dopiero potem, kiedy przekonają się Państwo, że
odsetki sprawnie wpływają na konto, inwestujcie pozostałe środki.

Systemy płatnicze
W dzisiejszych czasach elektroniczne środki finansowe rozmaitych systemów
płatniczych stały się ogólnie przyjętym sposobem rozliczeń w sieci. Pieniądze
systemów płatniczych E-gold, EvoCash, E-Bullion, INTGold, NetPay, GoldMoney,
StormPay, Pecunix można uważać za oficjalną walutę wirtualnego świata. Za
pomocą elektronicznych pieniędzy codziennie realizowane są duże transakcje,
kupowane są nieruchomości, dzieła sztuki, samochody, papiery wartościowe. A
dla stricte sieciowych form działalności ekonomicznej, takich jak zakup webhostingu lub gra w internetowym kasynie, środki finansowe elektronicznych
systemów płatniczych są po prostu niezastąpione. Praca z pieniędzmi w
gotówce, z czekami przelewami mogłaby poważnie utrudnić życie użytkownikom
Globalnej Sieci. Elektroniczne środki płatnicze stworzone zostały specjalnie dla
użytkowników Internetu, pozwalają one zrealizować transakcję albo dokonać
zakupu w ciągu kilku sekund.
Właśnie przy pomocy elektronicznych systemów płatniczych realizowane są
inwestycje w HYIP.
Opowiemy tu trochę bardziej szczegółowo o każdym z najpopularniejszych
systemów płatniczych.
E-gold
System ten został stworzony w 1996. roku, dzienny obrót przekracza sumę
półtora miliona dolarów. E-Gold zarządza firmą Gold&Silver Reserve.
Środki finansowe w systemie płatniczym E-Gold przekonwertowane są w metale
szlachetne, tj. konta użytkowników nie są związane z żadną walutą narodową,
co znacznie upraszcza rozliczenia międzynarodowe. Założone w E-Gold konta są
całkowicie anonimowe i maksymalnie bezpieczne.
Zakładając konto w E-Gold, faktycznie dokonują Państwo inwestycji w metale
szlachetne. W odróżnieniu od walut narodowych, są one całkowicie stabilne;
podczas kryzysów finansowych srebro, złoto, platyna i pallad nie tylko nie tracą
na wartości, lecz przeciwnie – drożeją. E-Gold utrzymuje środki swoich klientów
w postaci realnego złota w głównych światowych skarbnicach (w Londynie,
Zurychu i Dubaju); posiada gwarancje banków w USA i Szwajcarii oraz patronach
największego banku na świecie – JP Morgan Chase Bank w Nowym Jorku.
Użytkownikom systemu E-Gold oferowane jest pełne spektrum metod
uzupełnienia konta: przelew bankowy (wire transfer), karty kredytowe (credit
cards), wpłata gotówkowa (cash deposit), Western Union, American Express i tak
dalej.
E-gold jest najwygodniejszym i najbardziej efektywnym systemem
międzynarodowych rozliczeń elektronicznych. Jest to forma optymalna dla
uczestnictwa w wysokodochodowych programach inwestycyjnych, ponieważ
pozwala błyskawicznie otrzymywać zarobione pieniądze.

Jeżeli nie mają Państwo jeszcze konta w E-Gold, można je bezpłatnie założyć
pod następującym adresem internetowym – https://www.e-gold.com/newacct.
EvoCash
System ten stworzono w 2001. roku. Mimo względnej młodości, stanowi on
godną alternatywę E-Gold. Firma posiada przedstawicielstwa w USA i w Europie,
jednak zarejestrowana jest pod jurysdykcją Dominikany. Główny akcent w tym
systemie postawiono na maksymalne bezpieczeństwo i solidność. Lokaty i
przelewy, realizowane za pośrednictwem systemu płatniczego EvoCash, są
porządnie zabezpieczone przed wszelkimi próbami niesankcjonowanego
dostępu.
Jednostką rozliczeniową tego systemu jest evo. 1 evo równa się 1 dolarowi
amerykańskiemu, jednak kurs waluty nie zależy od wahań kursu dolara.
Przelewy środków finansowych z jednego konta EvoCash na drugi nie podlegają
żadnym opłatom manipulacyjnym.
Użytkownikom EvoCash oferowane są dwa sposoby uzupełnienia konta:
bezpośredni przelew z karty kredytowej lub z rachunku bankowego, albo też
przy pomocy innych elektronicznych systemów płatniczych.
Jedynym poważnym minusem tego systemu jest dość długi okres kapitalizacji
środków na koncie. Podczas gdy w innych systemach pieniądze rejestrowane są
błyskawicznie lub z minimalnym opóźnieniem, to w systemie płatniczym EvoCash
na tę procedurę może pójść od dwóch godzin do całej doby.
Założyć nowe konto w EvoCash mogą Państwo, odwiedzając stronę –
https://www.evocash.com.
E-Bullion
System rozliczeń elektronicznych E-Bullion zarejestrowany jest w Panamie,
jednak firma posiada szereg przedstawicielstw na całym świecie. Jak i w E-Gold,
wszystkie środki finansowe w tym systemie zabezpieczone są złotem, platyną i
srebrem.
Uzupełnić konto w systemie E-Bullion można na kilka różnych sposobów, w tym
także za pośrednictwem systemu płatniczego E-Gold.
Opłata za obsługę konta jest bardzo umiarkowana, dlatego wielu użytkowników
wybiera właśnie E-Bullion. Za przelew środków z jednego konta na drugie
pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości dwudziestu pięciu centów.
Założyć konto w elektronicznym systemie płatniczym E-Bullion mogą Państwo na
stronie projektu – http://www.e-bullion.com.
INTGold
System rozliczeń elektronicznych INTGold został założony w 2002 roku. Firma
zarejestrowana jest w Teksasie, wszystkie jej filie także zlokalizowane są na
terytorium USA.

Wszystkie oszczędności, przechowywane na kontach INTGold, zabezpieczone są
złotem i srebrem. Opłata za obsługę konta nie jest pobierana. Wszystkie
transakcje realizowane są w czasie rzeczywistym, klienci systemu nie muszą
tracić zbędnego czasu w oczekiwaniu na zakończenie operacji.
Wpłacić pieniądze na konto można za pomocą przelewu bezpośredniego z EGold, za pomocą Western Union i Direct Cash Deposit, a także z karty
kredytowej lub za pośrednictwem przelewu bankowego.
INTGold wypłaca procenty od transakcji nowo przyciągniętych klientów i
proponuje użytkownikom uczestnictwo w partnerskim programie dystrybucji
kart debetowych: za każdą sprzedaną kartę partnerowi doliczany jest bonus
premiujący w wysokości pięciu dolarów.
Zarejestrować nowe konto w systemie rozliczeń elektronicznych INTGold mogą
Państwo na stronie internetowej – https://intgold.com.
NetPay
NetPay pojawił się na początku 2001. roku i od tej pory uważany jest za jeden z
najsolidniejszych i najpoważniejszych elektronicznych systemów płatniczych.
Firma zarejestrowana jest w Panamie, posiada dużą liczbę klientów.
Wszystkie środki, ulokowane na kontach NetPay, zabezpieczone są złotem.
Środki finansowe przelewane są na rachunki w systemie NetPay w czasie
rzeczywistym. Firma ściśle współpracuje z innymi systemami rozliczeń
elektronicznych, w tym z E-Gold.
Założenie konto jest bezpłatne, dodatkowe opłaty za obsługę nie są pobierane.
Pieniądze można przelać do systemu z innego systemu płatniczego. Wysokość
opłaty manipulacyjnej wynosi 1% od przelewanej sumy.
NetPay wypłaca kwotę 15 USD za pozyskanie każdego nowego klienta,
zamawiającego kartę debetową.
Rejestracji konta w elektronicznym systemie płatniczym NetPay można dokonać
pod adresem internetowym – https://www.netpay.tv.
GoldMoney
System GoldMoney został założony w 2001. roku. Jak sama nazwa mówi, środki
finansowe, ulokowane na rachunkach systemu, zabezpieczone są złotem. Sam
fundusz złota przechowywany jest w Londynie.
Za każdą wewnątrzsystemową operację finansową pobierana jest opłata w
wysokości 1% od sumy przelewu. Za obsługę konta z rachunku użytkownika co
miesiąc pobierane jest 0,01g złota.

Ogólnie rzecz biorąc, system jest solidny i efektywny. Tysiące inwestorów na
całym świecie wybiera właśnie rachunki w GoldMoney do przechowywania
swoich pieniędzy.
Zarejestrować się w elektronicznym systemie płatniczym GoldMoney mogą
Państwo na stronie internetowej firmy – http://goldmoney.com.
StormPay
System StormPay pojawił się w 2002. roku i bardzo szybko wyszedł na
prowadzenie w sferze elektronicznych systemów płatniczych.
Przelewy realizowane są na podstawie poczty elektronicznej – oznacza to, że w
celu dokonania transakcji konieczne i wystarczające jest wskazanie adresu
elektronicznego odbiorcy. System oferuje sześciostopniowy program promujący
pozyskiwanie nowych klientów, każdy stopień to 2,5%.
Opłaty manipulacyjne za realizację każdej transakcji wynoszą 2,9% od sumy
przelewu plus 39 centów. Minimalna suma przelewu – 1 dolar.
Rejestracja w systemie jest bardzo łatwa i nie wymaga przedstawiania
jakichkolwiek specjalnych dowodów tożsamości. Utworzyć konto mogą Państwo
pod adresem internetowym https://www.stormpay.com.
Pecunix
Pecunix jest jednym z najbardziej solidnych i bezpiecznych elektronicznych
systemów płatniczych. W celu ochrony kont użytkowników wykorzystuje się w
nim specjalne klucze ochrony PGP. Elektroniczne pieniądze w tym systemie
sprzężone są ze wszystkimi podstawowymi światowymi walutami.
Na użytkowników, którzy zgubili informacje o swoim koncie, nakładana jest
grzywna w wysokości 5 g złota.
System ma dość skomplikowane reguły rozliczeń, z którymi można dokładnie
zapoznać się na stronie internetowej firmy.
Zarejestrować się w systemie rozliczeń elektronicznych Pecunix i poznać
szczegóły realizacji transakcji można na oficjalnej stronie internetowej firmy –
http://pecunix.com.

Bezpieczeństwo podczas pracy z elektronicznymi
systemami płatniczymi.
Żaden system elektroniczny, nawet najbardziej solidny, nie może
zagwarantować
Państwu
stuprocentowego
zabezpieczenia
przed
niesankcjonowanym dostępem. Tylko przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
można osiągnąć pełną ochronę środków finansowych. Ogromna ilość włamań
dokonywana jest przez niedbałość i nieuwagę samych właścicieli kont. Istnieje
szereg zasad, zachowanie których pomoże użytkownikom maksymalnie
zabezpieczyć się przed oszustami.
1. System operacyjny Windows oferuje użytkownikowi opcję automatycznego
zapamiętywania haseł. Mimo że przy pracy z pewnymi źródłami funkcja ta może
okazać się dość wygodna, to kategorycznie nie poleca się stosowanie jej przy
dostępie do kont elektronicznych systemów płatniczych. W przeciwnym wypadku
złodziej nie będzie miał najmniejszego kłopotu z zawładnięciem danymi
rejestracyjnymi, a następnie bez trudu wyczyści Państwa elektroniczny portfel.
2. Wszystkie pliki specjalne, niezbędne do pracy z elektronicznymi systemami
rozliczeń, należy przechowywać na dyskietkach lub zaszyfrowanych płytach
kompaktowych, które powinny być udostępniane dopiero w momencie
rozpoczęcia pracy z kiperem.
3. Nigdy nie należy otwierać poczty, przysłanej z nieznanych Państwu adresów.
W tego rodzaju listach mogą być zawarte wirusy i trojany, przy pomocy których
przestępcy zdolni są przechwycić login i hasło do Państwa konta. Niech Państwo
zainstalują na swoim komputerze program pocztowy, jaki pozwala na
unieszkodliwianie listów elektronicznych z potencjalnie niebezpiecznymi
załącznikami; sprawdzajcie też przychodzące listy przy pomocy specjalnych
programów antywirusowych.
4. Niech nigdy nie otwierają Państwo linków, przysłanych przez nieznajomych
ludzi. W przypadku, jeśli znaleźli się Państwo na nieznanej stronie
internetowej, w żadnym razie nie należy wypełniać tam żadnych pól ani
dokonywać rejestracji. W żadnym wypadku nie należy zgadzać się ściągać z
Internetu oprogramowanie, które będzie natrętnie oferowane. Wiele stron
internetowych tego rodzaju tworzonych jest specjalnie w celu podsunięcia
klientowi programów szpiegujących.
5. Na Państwa komputerze osobistym zawsze powinien być zainstalowany
program antywirusowy i FireWall. Wykorzystanie takiego oprogramowania
pomoże zminimalizować prawdopodobieństwo ataku z zewnątrz. Program
antywirusowy ochroni Państwa od szkodliwych aplikacji, a FireWall umożliwi
odparcie ataków hakerów.
6. Niech nie zwracają Państwo uwagi na listy, podpisane przez obsługę
techniczną używanego przez Państwa systemu płatniczego. Z reguły tego typu
listy rozsyłane są przez przestępców, którzy liczą na to, że użytkownicy kont –
uwierzywszy w przysłaną wiadomość o rzekomych problemach technicznych w
funkcjonowaniu systemu – prześlą pod fikcyjny adres swoje dane rejestracyjne,
login i hasło. Jeśli nie mają Państwo pewności, że korespondencję prowadzi

obsługa techniczna, lepiej napisać na oficjalny adres list z prośba o wyjaśnienie
szczegółów. Prawdopodobnie otrzymają Państwo odpowiedź, że nikogo nie
proszono o przesłanie hasła, a z Państwem próbowali się skontaktować zwykli
oszuści.
7. Niech nigdy nie ściągają Państwo programów, przeznaczonych do łamania
cudzych zabezpieczeń portfeli elektronicznych albo do zwiększania ilości
pieniędzy na swoim koncie. Tego rodzaju aplikacje nie istnieją, pod ich
postacią oszuści rozsyłają trojany. Zamiast generacji na swoim rachunku
dodatkowych środków, najprawdopodobniej stracą Państwo po prostu swoje
oszczędności. Twórcy elektronicznych systemów rozliczeń nadzwyczaj poważnie
podchodzą do zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa swoich portfeli i przy
pomocy maleńkiej aplikacji, napisanej przez programistę-amatora, nie można
tych zabezpieczeń złamać. Za to można wykraść login i hasło użytkownika, który
zdecydował się skorzystać z cudzej własności.
8. Co najmniej raz w tygodniu powinni Państwo zmieniać wszystkie swoje hasła.
Nawet jeśli przestępcy udało się osiągnąć dostęp do Państwa konta, to – po
zmianie hasła – pozbawią go Państwo możliwości dysponowania środkami
finansowymi na Waszym rachunku.
Ponadto niech nie zapominają Państwo o oczywistych metodach zachowania
konfidencjalności informacji. Na przykład nie należy zapisywać hasła do
rachunku w elektronicznym systemie płatniczym na karteczce, a potem
zostawiać ją w widocznym miejscu. Hasło nie powinno być proste i łatwe do
odgadnięcia, nie warto wykorzystywać w tym celu swojego roku urodzenia,
telefonu domowego czy imienia. Najlepsze hasło to przypadkowy zestaw liter i
cyfr. Wybrać go jest trudno, a odgadnąć – praktycznie nie można.
Przestrzeganie tych nieskomplikowanych zasad pomoże Państwu uniknąć
nieprzyjemnych sytuacji i w sposób pewny ochronić swoje elektroniczne
oszczędności przed złodziejami.

Inwestycje w HYIP
Jak uzyskiwany jest dochód
Wielu
potencjalnych
uczestników
wysokodochodowych
projektów
inwestycyjnych zastanawia się: skąd organizatorzy biorą na tyle porażające
środki, ze mogą regularnie wypłacać bardzo poważne odsetki? Dochody, to
zrozumiałe, nie pojawiają się na pustym miejscu. W poważnych HYIP nad
efektywnymi schematami inwestycyjnymi pracują doświadczeni ekonomiści,
profesjonaliści, którzy opracowali i zrealizowali już wiele wysokodochodowych
projektów.
A zatem podstawowe źródła dochodów High Yield Income Programs są
następujące:
1. Inwestycje na giełdzie walutowej FOREX.
2. Handel akcjami rozmaitych firm na giełdach międzynarodowych.
3. Uczestnictwo w różnorodnych totalizatorach komercyjnych.
4. Inwestowania finansów w interesy wysokodochodowe.
5. Import i eksport towarów deficytowych.
W rzeczywistości zatem akumulując środki finansowe uczestników, kierownicy
programów wykorzystują je w charakterze środków obrotowych. Następnie,
inwestując w wysokodochodowe projekty i aktywnie eksploatując off-shore’owy
status, wypracowują nie podlegający opodatkowaniu zysk. W rezultacie
pozyskiwane są sumy, wystarczające i do podtrzymania działalności samych
HYIP, i do wypłaty odsetków inwestorom, i do dalszego rozszerzania programu.
Laikom, dalekim od skomplikowanych procesów ekonomicznych, może się wydać
nierealnym, że dosłownie w ciągu miesiąca wysokość zainwestowanej sumy
podwoi się albo nawet potroi. Doświadczony inwestor zawsze może przewidzieć,
jakie inwestycje przyniosą zysk, a jakie – przeciwnie, będą niekorzystnymi.
Dysponując obszerną wiedzą i znacznym doświadczeniem, inwestor zdolny jest z
łatwością wywnioskować zysk z wahań cen tych czy innych towarów.
Wielu inwestorów dorobiło się ogromnych majątków na wahaniach kursów walut.
Osoba obeznany z niuansami rynka walutowego, w ciągu kilku godzin może
podwoić zainwestowany kapitał. Podamy przykład. Przypuśćmy, że inwestor ma
w gotówce 100 USD i ma zamiar grać na obniżenie kursu euro i podwyżkę kursu
dolara. Bierze on w postaci bezprocentowego kredytu 9.900 USD i sprzedaje już
10.000 USD. Następnie kupuje za otrzymane pieniądze euro według kursu
0,9755, a po kilku godzinach sprzedaje je ponownie według kursu 0,9845. Po
zwróceniu brokerowi 9.900 USD, jego zysk wynosi 90 USD. To znaczy, że depozyt
wzrósł o 90% w ciągu mniej niż doby.
Oczywiście dla niedoświadczonego inwestora próba zagrać na wahaniach kursów
walut może zakończyć się krachem finansowym. Zamiast oczekiwanego zysku
poniesie on znaczące straty. Właściwie rola wszystkich wysokodochodowych
polega właśnie na tym, żeby stworzyć pewien pierwotny fundusz pieniężny z
wkładów inwestorów, a następnie, wykorzystując opracowane schematy
ekonomiczne, rozdzielić go pomiędzy zyskownymi projektami. Wewnątrz HYIP
nie zachodzą żadne procesy produkcyjne, kierownicy projektu po prostu

zarządzają Państwa kapitałem, pomagają go pomnażać. HYIP jest pośrednikiem
pomiędzy inwestorem prywatnym, nie mającym możliwości i umiejętności,
pozwalających
na
efektywną
grę
na
wahaniach
rynkowych,
a
wysokodochodowymi produktami ekonomicznymi.
Oczywiście oprócz gry na wahaniach kursów walut istnieje mnóstwo innych, nie
mniej efektywnych metod zainwestowania środków pieniężnych. Na przykład
zakup papierów wartościowych stabilnie funkcjonujących instytucji finansowych
krajów z rozwijającą się gospodarką. Tego rodzaju instrumenty finansowe są
instrumentami wysokiego ryzyka, jednak ryzyko rekompensowane jest przez
wysoką rentowność. Ponadto zarządcy poważnych HYIP wolą zabezpieczać się i
lokować część inwestowanych środków w papiery wartościowe firm o wysokim
stopniu solidności.
Poważne HYIP nigdy nie będą oszukiwać swoich klientów, ponieważ
wysokodochodowe projekty inwestycyjne to idealny przykład obopólnie
korzystnej współpracy. Efektywnie administrując kapitałami uczestników,
organizatorzy programu osiągają zysk wystarczający do tego, żeby wypłacić
inwestorom odsetki i samemu pozostać na plusie.
Tempo obrotu kapitałem na przykład na giełdzie FOREX znacznie przewyższa
tempo obrotu przy zwyczajnej działalności biznesowej, praktycznie w ciągu
doby można przeprowadzić wiele wysokodochodowych iteracji, dzięki czemu
zapewniona jest codzienna lub cotygodniowa wypłata odsetków.
Zresztą nie należy zapominać, że większość organizatorów projektów woli
zachowywać w tajemnicy informacje o konkretnych źródłach dochodów,
obawiając się nieuczciwych konkurentów. Dlatego często wysokodochodowe
projekty inwestycyjne są absolutnie nieprzejrzyste. Jednak w żadnej mierze nie
wpływa to na regularność wypłat i „uczciwość” programu. Kierownicy
poważnych High Yield Income Programs bardzo dobrze zdają sobie sprawę z
efektywności obopólnie korzystnej współpracy i raczej na pewno nie będą
ryzykować utraty zaufania inwestorów.
Ryzyko
Dla prywatnego inwestora niedostępne są praktycznie wszystkie warianty
pozbawionego ryzyka inwestowania. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli komuś się zachce
zainwestować pieniądze i w ciągu krótkiego czasu osiągnąć z nich wysokie
dochody, to tak czy inaczej będzie musiał zaryzykować. Można oczywiście
zdeponować pieniądze w banku, ale inwestor prywatny rzadko dysponuje na tyle
wysokim kapitałem, żeby przy pomocy bankowych procentów zbić fortunę.
Dlatego
jedynym
wyjściem
pozostaje
inwestowanie
pieniędzy
w
wysokodochodowe projekty o dużym stopniu ryzyka.
Do programów, z inwestycjami w które wiąże się duże ryzyko, zawsze należy
podchodzić rozumnie. W pierwszej kolejności trzeba postarać się, żeby nie
wpakować się w fałszywy projekt albo piramidę finansową. Konieczne jest
uważne przestudiowanie wszystkich parametrów programu i dopiero potem
rozpoczynać działalność inwestycyjną.

Sytuacja jednak komplikuje się przez to, że nawet uczciwe projekty czasami
upadają. Na przykład w przypadku, jeżeli organizatorzy nie byli w stanie
prawidłowo rozkręcić programu albo pechowo zagrali na rynku walutowym,
zaryzykowawszy przy tym wszystkie zgromadzone środki finansowe.
Istnieje szereg prawił i niuansów, dzięki przestudiowaniu których prywatny
inwestor otrzymuje możliwość zminimalizowania ryzyka. Zatrzymamy się przy
tym zagadnieniu trochę dłużej.
Natura wysokodochodowych projektów inwestycyjnych polega na tym, że
praktycznie wszystkie one w pewnym momencie kończą swoje funkcjonowanie.
Programy-piramidy upadają, grzebiąc pod sobą wszystkie inwestycje klientów;
poważne HYIP, po rozliczeniu się z inwestorami, zamykają swoją działalność.
Oczywiście wszystkie „uczciwe” projekty opracowywane są z maksymalną dozą
profesjonalizmu i obliczone są na maksymalnie długi okres działania. Ale często
konieczność zamknięcia dyktowana bywa przez obiektywne przyczyny
ekonomiczne, przezwyciężyć które jest bardzo trudno.
Standardowy
cykl
funkcjonowania
wysokodochodowych
projektów
inwestycyjnych składa się z czterech faz: fazy opłacalności, fazy wzrostu, fazy
nasycenia i fazy upadku. Opowiemy o każdej z nich.
Faza opłacalności – to narodziny projektu. Twórcy dowolnego projektu
wysokodochodowego muszą włożyć weń pewną sumę pieniędzy. Po pierwsze na
stworzenie estetycznej i funkcjonalnej strony internetowej, opracowanie jej
treści, rejestrację w płatnych systemach, oferujących zestawienia ocen jakości,
na reklamę. Wszystko to kosztuje, a ponieważ zysku projekt jeszcze nie
przynosi, to niniejsza faza zawsze jest niedochodowa. Na jej podstawie nie
można oceniać pomyślności projektu, chociaż pośrednie oznaki tego, że projekt
okaże się aferą, mogą być już zauważalne. Na przykład jeżeli strona
internetowa projektu rozmieszczona jest na bezpłatnym serwerze hostingowym
albo cała zawartość strony została skradziona z innego źródła, to może to
wskazywać na to, że przyszłość programu nic organizatora nie obchodzi i ma on
po prostu zamiar zebrać pieniądze i zlikwidować program.
Faza wzrostu – początek funkcjonowania projektu. Pojawiają się pierwsi
inwestorzy, którzy starają się przyciągnąć dodatkowych klientów w celu
otrzymania premii za pozyskanie klientów. W którymś momencie projekt
przekracza granicę opłacalności i zaczyna przynosić realny dochód. Sukces
projektu na tym etapie zależy od spektrum stosowanych w celu pozyskania
klientów technik. Bezpośrednią wskazówką, że organizatorzy planują dalsze
utrzymywanie programu, są różnego rodzaju akcje strategiczne, np. takie, jak
dodatkowa suma wpłacana na konto każdej nowej osoby, która zarejestruje się
w projekcie.
Faza nasycenia – najspokojniejszy etap w funkcjonowaniu wysokodochodowego
projektu inwestycyjnego. W czasie tego etapu trwa stabilny napływ inwestycji,
program przynosi maksymalny zysk, klienci regularnie otrzymują odsetki.
Faza upadku jest fazą kluczową dla dalszego funkcjonowania programu.
Charakteryzuje się ona tym, że użytkownicy tracą zainteresowanie projektem,
napływ nowych inwestycji sprowadza się do minimum, odpowiednio więc

program przestaje się rozwijać. Wszystkie fałszywe projekty w ciągu kilku dni po
wejściu w fazę upadku zamykają się, przestają wypłacać odsetki i znikają bez
śladu. Natomiast twórcy poważnych programów starają się przedsięwziąć szereg
akcji taktycznych, chcąc wyciągnąć projekt ze stagnacji.
Analizując zachowanie HYIP w fazie upadku, można wyciągnąć wnioski na temat
perspektyw inwestowania pieniędzy w projekt. Jeśli program ominął punkt
krytyczny, nadal funkcjonuje i przynosi inwestorom zysk, to mogą być Państwo
pewni, że jest to poważne przedsięwzięcie biznesowe, zorientowane na
obopólnie korzystną współpracę. Dowiedzieć się o wejściu w fazę upadku
można, śledząc dynamikę reklamy. Kiedy tylko zainteresowanie użytkowników
zaczyna spadać, organizatorzy projektu rozwijają burzliwą aktywność
agitacyjną: piszą listy do uczestników programu, rejestrują się w nowych
katalogach, pozostawiają wpisy na forach i w internetowych księgach gości.
Oczywiście inwestor powinien dążyć do tego, żeby wyjaśnić perspektywy
projektu jeszcze zanim wejdzie on w fazę kryzysową. Pomyślne przezwyciężenie
fazy upadku może posłużyć za sygnał dla tych, którzy mają zamiar włączyć się
do programu już na nowym etapie. A co mają zrobić ci, którzy planują wziąć
udział w projekcie od chwili jego startu? Tym inwestorom zaleca się dokładne
przeanalizowanie wybranego HYIP na samym początku jego działalności oraz
inwestowanie pieniędzy dopiero wtedy, kiedy przekonają się o solidności
programu.
HYIP: ocena adekwatności
Zanim zainwestują Państwo pieniądze w interesujący Was projekt, konieczne
jest przeanalizowanie każdego aspektu programu.
1. Wysokość regularnych wypłat pieniężnych.
2. Ograniczenia inwestycyjne.
3. Specyfika działalności.
4. Zaufanie do organizatorów projektu.
5. Wrażenie wywierane przez stronę internetową.
6. Sprawdzenie domeny.
7. Informacje kontaktowe.
8. Materiały i opinie na wyspecjalizowanych forach.
9. Pozycja na stronach, podających zestawienia ocen jakości.
10. Niezależne badania.
Zajmiemy się każdym z punktów.
A zatem w pierwszej kolejności konieczna jest ocena wysokości regularnych
wypłat pieniężnych, tj. odsetków od zainwestowanego kapitału, które będą
Państwu wypłacane przez administratorów projektu.
Najważniejsze to nie dać się nabrać na kuszące obietnice. Jeżeli program
oferuje Państwu codzienne podwojenie zainwestowanej sumy, to bądźcie
pewni, że ktoś ma zamiar Państwa oszukać. Średnia wysokość odsetków dla
poważnych HYIP wynosi w przybliżeniu 3-4% dziennie. Mogą się zdarzać
nieznaczne odchylenia, zarówno w stronę zmniejszenia, jak i zwiększenia. Ale 7-

10% dziennie praktycznie jednoznacznie wskazuje na to, że program jest
projektem Ponzee, a zatem pieniądze będą wypłacane inwestorom kosztem
inwestycji nowych członków. Jak wyjaśniliśmy już wcześniej, podobne programy
nie wróżą prywatnym inwestorom nic dobrego. W niektórych projektach
organizatorzy mogą oferować zmienny zysk tygodniowy, oparty na wysokości
dochodów programu. Z reguły tego rodzaju HYIP rzeczywiście prowadzą aktywną
działalność ekonomiczną, dążąc do efektywnej akumulacji środków inwestorów,
i nie są nastawione na oszukiwanie swoich klientów.
Statystyka świadczy o tym, że najpoważniejsze wysokodochodowe projekty
inwestycyjne gwarantują comiesięczne wypłaty w wysokości 10-50%. Zresztą, w
zależności od specyfiki działalności te cyfry mogą się zmieniać.
Kolejny aspekt to ograniczenia inwestycyjne. Rozumiane są przez nie
ograniczenia dotyczące minimalnego i maksymalnego rozmiaru inwestycji.
Wydawałoby się, że minimalny próg i brak maksymalnego wskazują na
maksymalne otwarcie programu, na chęć współpracy z klientami o dowolnych
możliwościach finansowych. Jednak, jak pokazuje praktyka, poważne projekty
inwestycyjne zawsze wskazują minimalną wysokość wkładów i określają
maksimum. Jeżeli ograniczenia inwestycyjne nie istnieją, warto pomyśleć, czy
aby nie jest to projekt Ponzee i czy organizatorzy – przyciągając coraz większe i
większe inwestycje – nie mają zamiaru wypłacać procentów wyłącznie ich
kosztem.
Dane statyczne pokazują, że najpoważniejsze wysokodochodowe projekty
inwestycyjne określają minimalną wysokość inwestycji na 25 USD i surowo
ograniczają maksimum.
Praktycznie każdy projekt HYIP określa, za pośrednictwem jakiej formy
działalności
ekonomicznej
będzie
wytwarzany
dochód.
Wcześniej
przywoływaliśmy już listę najpopularniejszych źródeł dochodów tego rodzaju
programów inwestycyjnych, nie będziemy się więc powtarzać. Zaznaczymy
jednak, że jeżeli na stronie internetowej programu napisano, iż „zajmuję się on
handlem na giełdzie FOREX i innymi formami biznesu”, muszą Państwo wiedzieć,
że najprawdopodobniej natknęli się Państwo na Ponzee. Kierownicy poważnych
programów, to zrozumiałe, nie są skłonni ujawniać wszystkich szczegółów
swojej pracy – w świecie HYIP pojawia się wielu nieuczciwych „biznesmenów”,
zawsze gotowych pożywić się cudzym kosztem. Jednak wszystkie poważne
programy posiadają ogólne schematy. Twórcy Ponzee rzadko zawracają sobie
głowę opracowaniem skomplikowanych schematów, przecież i tak nie będą z
nich potem korzystać. Oszuści zwykle ograniczają się do kilku fraz o tym, że
zysk powstaje dzięki udanej grze na rynku walutowym. Natomiast kierownicy
poważnych projektów zawsze starają się maksymalnie szczegółowo, choć
oczywiście nie ujawniając nazw konkretnych firm i nazwisk współpracowników,
wytłumaczyć inwestorowi, jak będą wykorzystywane jego oszczędności.
Jednak w praktyce HYIP zdarzały się także przypadki, kiedy projekty Ponzee
sprytnie podszywały się pod uczciwe programy, ich administratorzy nawet
rozsyłali klientom raporty o zachodzących wahaniach rynkowych i informacje o
dokonywanych inwestycjach. W rezultacie te HYIP okazywały się fałszywkami, a
inwestorzy tracili swoje kapitały.

Kolejny aspekt to zaufanie do organizatorów projektu. Warto uważnie
przestudiować wiadomości, które administratorzy pozostawiają na forum
swojego projektu, przeanalizować ogłoszenia. Niech Państwo zwrócą uwagę, ile
czasu spędzają organizatorzy na forum projektu. Jeśli przekonują oni, że
zajmują się biznesem, to powinni mieć tylko trochę wolnego czasu. W
przypadku, jeżeli administratorzy siedzą na forum od rana do wieczora, trzeba
się zastanowić, czy nie są oni aby oszustami.
Wrażenie, jakie sprawia strona internetowa, to jeden z najważniejszych
aspektów, pozwalających ocenić stosunek kierownictwa projektu do swojego
interesu. Dobra konstrukcja, własna domena, funkcjonalny design, wygodne i
efektywne środki komunikacji, niewątpliwie nie mogą być jednoznaczną
gwarancją uczciwości administratorów programu, ale wskazują co najmniej na
to, że poważnie odnoszą się oni do swojego projektu i zainwestowali weń
niemałą ilość pieniędzy. W przypadku, jeżeli strona internetowa projektu
założona została na bezpłatnym serwerze, nie posiada normalnego designu,
zawiera ukradzioną gdzieś treść – to wszystko wskazuje na fakt, że
administratorzy niepoważnie traktują swój program, nie zechcieli zainwestować
weń swoich pieniędzy. Warto dwa razy pomyśleć, zanim zainwestuje się swoje
oszczędności w tego rodzaju projekt.
Jeżeli projekt posiada swoją własną domenę, niech Państwo koniecznie
sprawdzą ją przy pomocy specjalnego serwisu „whois” (http://www.nic.com/).
Można się tutaj dowiedzieć wszelkich szczegółów rejestracyjnych, znaleźć
informację kontaktową, imię i nazwisko człowieka, który zarejestrował domenę.
Oczywiście ta metoda nie daje żadnych gwarancji, ponieważ wiele domen
rejestrowanych jest anonimowo i oszuści mogą bardzo łatwo podstawić fałszywe
informacje. Należy uważnie przestudiować dane, oferowane przez serwis
„whois”, i zestawić je z posiadana już przez Państwa informacją o założycielach
projektu.
Im więcej prezentują organizatorzy możliwości nawiązania kontaktu z nimi, tym
wyższe powinno być zaufanie wobec projektu. Możliwość bezpośredniego
przedyskutowania z kierownictwem programu jego szczegółów i niuansów
gwarantuje przynajmniej to, że administratorzy zainteresowani są obopólnie
korzystną współpracą. Zresztą często kierownicy wysokodochodowych projektów
inwestycyjnych starają się zachować anonimowość. W warunkach współczesnego
biznesu jest zupełnie normalne i nie można tego traktować jako jednoznacznego
dowodu nieuczciwych zamiarów.
W sposób jak najbardziej uważny niech Państwo śledzą specjalistyczne fora
internetowe, poświęcone wysokodochodowym projektom inwestycyjnym. Z
reguły odwiedza je wielu doświadczonych inwestorów, którzy zdążyli już wziąć
udział w niejednym programie. Jest to szczególnie istotne dla nowicjuszy,
dopiero co zaczynających zajmować się inwestowaniem on-line. Dzięki
dyskusjom na forach internetowych można dowiedzieć się o poważnych
niedociągnięciach interesujących Państwa HYIP, zapoznać się z opiniami
dotychczasowych uczestników projektu. Fora HYIP stanowią źródło najświeższej
chyba i obiektywnej informacji; w żadnym wypadku nie należy ich lekceważyć.
Po przeanalizowaniu informacji na stronach internetowych, oferujących
zestawienia jakości programów, mogą się Państwo dowiedzieć, czy dany

program wypłaca w chwili obecnej procenty i jak długo już istnieje. Zresztą
dane te mają mniejszą wartość niż informacje z forów internetowych, ponieważ
nie ma żadnych gwarancji, że projekt, wypłacający odsetki dzisiaj, będzie je
wypłacać także i jutro.
Istnieje wreszcie możliwość sprawdzenia HYIP przez niezależne organizacje.
Zresztą w dzisiejszych czasach metoda jest coraz częściej stosowana przez
nowe projekty wysokodochodowe w celu uzyskania dodatkowej reklamy i
możliwości wyróżnienia się spośród szeregu innych programów. W celu
przeprowadzenia takiej kontroli kierownictwo projektu powinno udostępnić
realne dane kontaktowe (adres i telefon); następnie niezależne organizacje
przeprowadzają analizę przedstawionych danych i podsumowują wyniki.
Nierzadko zdarzały się przypadki, kiedy kierownicy HYIP podawali lewe adresy
(na przykład adres supermarketu albo parkingu) i otrzymywali od niezależnej
organizacji ocenę aprobującą. Dzieje się tak przez to, ze wiele organizacji
sprawdza po prostu fakt istnienia podanego adresu, nie zajmując się innymi
aspektami działalności podmiotu.
Jednym słowem, żaden z wyżej przedstawionych aspektów nie może w sposób
pewny wskazać na to, czy dany projekt jest fałszywką, czy poważnym
przedsięwzięciem. Tylko przestudiowanie całości tych czynników pozwala dać
mniej więcej adekwatną ocenę.
Istnieje wzór, pozwalający oszacować przybliżony 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 – przybliżony koszt designu;
SH – koszt hostingu;
KR – wydatki na kampanię reklamową;
NKI – obecność danych kontaktowych;
SKW – zgodność podanych danych kontaktowych z informacją, oferowaną przez
serwis „whois”;
SKR – zgodność podanych danych kontaktowych z realnymi adresami i numerami
telefonicznymi;
NF – istnienie forum internetowego, jakość jego opracowania;
KO – ilość pomyłek w zawartości tekstowej strony internetowej;
RT – rozbieżności w tekście (jeżeli treść została skradziona z różnych stron
internetowych lub napisana „od rzeczy”, to w tekście będzie mnóstwo
niezgodności);
KI – dynamika wzrostu ilości inwestorów w ciągu pierwszego tygodnia istnienia
projektu;
SV – sumy wkładów;
WD – informacja o działalności biznesowej, dzięki której program osiąga zyski,
subiektywna ocena adekwatności danych;
GAR – istnienie gwarancji;
KS – ilość osób, zajmujących się obsługą projektu;
STR – miejsce dyslokacji projektu;
NO – istnienie biura.

Każdy z wymienionych powyżej parametrów ma swoją wagę; podstawiając
wskaźniki kolejno do wzoru, uzyskamy przybliżony okres funkcjonowania
projektu. Wzór ten był wielokrotnie weryfikowany w praktyce i odzwierciedlał
zgodność wyliczeń w około 86% wszystkich przypadków. Zakłócenia w ocenie
zachodzą przeważnie wtedy, kiedy poważni właściciele ukrywają dane
kontaktowe z powodów, nie mających związku z działalnością HYIP.
Dokonujemy pierwszej inwestycji
A zatem przeprowadzili Państwo wszystkie niezbędne badania, przeprowadzili
wstępną ocenę solidności projektu i gotowi są Państwo zainwestować środki
pieniężne. Ale przed zainwestowaniem oszczędności w wybrany HYIP niech
Państwo pomyślą, czy rzeczywiście jesteście gotowi zaryzykować swój kapitał.
Czy nie będą Państwo żałować dokonanego wyboru? Czy nie lepiej wydać
posiadane środki finansowe na zakup jakiejś przydatnej w codziennym życiu
rzeczy? Jak już niejednokrotnie wspominaliśmy, wszystkie wysokodochodowe
programy inwestycyjne związane są ze znacznym stopniem ryzyka i nawet po
tym, jak przeprowadzili Państwo najbardziej szczegółową analizę
interesującego Was projektu, nie ma żadnych gwarancji, że program okaże się
korzystny.
Niech Państwo zapamiętają podstawową zasadę pracy z HYIP: nigdy nie
inwestuje się wszystkich swoich pieniędzy w jeden projekt. Należy
opracować schemat inwestycji w kilka solidnych wysokodochodowych
programów inwestycyjnych jednocześnie. Nieoczekiwanie zamknąć się może
nawet najpoważniejszy projekt, nie mówiąc już o różnego rodzaju piramidach.
Trzeba zawsze mieć asa w rękawie. Nawet jeśli jeden z projektów się zwinie,
będą Państwo mieli w zapasie trzy czy cztery inne programy, zysk z udziału w
których pomoże zrekompensować stracone środki finansowe, a nawet wyjść na
plus.
Uczestnicząc równocześnie w kilku programach, faktycznie zabezpieczają się
Państwo przed bankructwem. Bardzo trudno wyobrazić sobie, że wszystkie
projekty, których analiza potwierdziła uczciwość zamiarów organizatorów –
nagle się zamkną. Dokonując inwestycji, powinni Państwo brać poprawkę na to,
że nawet jeżeli zajdzie jakiś krach, tak czy inaczej wyjdziecie na plus. Niech
Państwo starają się sprowadzić ryzyko do minimum.
W najpoważniejszych programach odsetki przelewane są na Państwa konto,
założone w elektronicznym systemie płatniczym, raz na dobę. Ponadto solidne
projekty z reguły pozwalają dokonywać automatycznej ponownej inwestycji, co
znacznie zwiększa wysokość Państwa zysku.
Obliczenie przybliżonych dochodów jest bardzo łatwe. Na przykład
zainwestowali Państwo pewna sumę na 2% w projekt inwestycyjny na 365 dni.
Oznacza to, że bez dokonywania reinwestycji, Państwa wkład zwróci się w ciągu
55 dni, a po tym terminie zaczną Państwo osiągać zysk. W ten sposób po tym,
jak minie wyznaczony okres, Państwa dochód wyniesie 720%. Jeśli podzielą
Państwo kapitał na kilka części, a każdą część zainwestują w inny
wysokodochodowy projekt inwestycyjny, to nawet w przypadku, jeśli połowa

programów zamknie swoja działalność lub okaże się oszustwem, tak czy inaczej
wyjdą Państwo na plus.
Niech Państwo zapamiętają: trzeba zabezpieczać się tak czy inaczej, nawet,
jeśli jesteście przekonani co do projektu na 99%. Nawet, jeżeli obiecują Wam
złote góry. Nawet, jeśli wszyscy Państwa przyjaciele i znajomi radzą
zainwestować w program maksimum pieniędzy. Tak czy inaczej, niech Państwo
podzielą kapitał na części i zainwestują je w różne projekty. Nawet najbardziej
uczciwy HYIP w przypadku, kiedy nie uda mu się przezwyciężyć fazy upadku,
może zbankrutować.
I jeszcze jedna zasada, której bezwarunkowo powinien przestrzegać każdy
początkujący inwestor: nigdy nie wolno ryzykować tych pieniędzy, które
boisz się stracić.
Kontynuacja kampanii inwestycyjnej
Jest jeszcze jedna ważna zasada prywatnego inwestora: nie warto inwestować
otrzymanego zysku ciągle w jeden i ten sam projekt. Każdy dzień istnienia
projektu to nowy krok na drodze do jego nieuchronnego zamknięcia. Jak już
tłumaczyliśmy wcześniej, nawet najsolidniejsze programy wcześniej czy później
kończą swoją działalność. Kiedy źródło wysokodochodowego programu
inwestycyjnego wyczerpuję się, program ten nieuchronnie się likwiduje.
Niekończące się rozszerzanie projektu nie jest możliwe - to aksjomat. Dlatego
niech starają się Państwo inwestować uzyskiwane środki finansowe maksymalnie
efektywnie.
Z reguły właśnie nieprzestrzeganie niniejszej zasady jest główną przyczyną start
finansowych. Wielu prywatnych inwestorów „zżera” pazerność – osiągnąwszy
dochód, od razu go inwestują, potem znów i znów. I tak dopóty, dopóki projekt
nie wyczerpie wszystkich swoich możliwości. W rezultacie inwestor pozostaje
stratny; dobrze, jeśli uda mu się przynajmniej zwrócić pierwotny wkład.
Rozdzielanie dochodów pomiędzy nowe projekty to najbardziej efektywny
sposób zminimalizowania ryzyka.
Niech Państwo śledzą listy nowych projektów, prowadzą szczegółowe analizy,
wybierają najbardziej obiecujące i uczciwe z nich, a następnie niech Państwo
inwestują w nie część uzyskiwanego dochodu. W takim przypadku, jeśli
pierwotny program zostanie zamknięty, zawsze pozostaną jeszcze Państwu
inwestycje w inne projekty, dzięki czemu będą Państwo mogli zwrócić sobie
zainwestowane pieniądze i osiągnąć zysk. Dążenie inwestorów do pójścia
przetartą ścieżką i otrzymywania zysku z jednego, niezmiennego źródła jest
zrozumiałe, jednak nie ma związku z realiami ekonomicznymi. Projekt, któremu
sądzone jest się zamknąć, wcześniej czy później nieuchronnie zamknie się.
Powinni Państwo zrobić wszystko, żeby likwidacja programu przyniosła Wam jak
najmniejszą szkodę.
Dla tych inwestorów prywatnych, którzy chcą się wzbogacić, nie ryzykując w
najmniejszym nawet stopniu, zgłaszane się do HYIP nie ma sensu. Wysokie
dochody
zawsze
związane
są
z
wysokim
ryzykiem.
Uczestnicy
wysokodochodowych programów inwestycyjnych nie powinni dążyć do uniknięcia

ryzyka, gdyż jest to niemożliwe. Ale powinni oni dołożyć wszelkich starań, żeby
to ryzyko zminimalizować. A zminimalizować ryzyko można tylko w takim
przypadku, kiedy posiadane kapitały ulokowane będą w różnych projektach.
Nawet jeśli dopiero zaczynają Państwo pracować z HYIP, i tak powinniście
inwestować w różne projekty. Także osiągnięte dochody koniecznie
rozdzielajcie na różne nowe programy. Dla nowicjuszy nie ma sensu ryzykować
wszystkie swoje kapitały, w wielu projektach kapitał wejściowy ograniczony jest
na sumę od 1 USD, 10 USD lub 100 USD. Niech zorientują się Państwo w
mechanizmach
funkcjonowania
wysokodochodowych
programach
inwestycyjnych, zaczynając od gry „drobnymi”. I dopiero, kiedy zorientują się
już Państwo w świecie HYIP, nauczą prawidłowo inwestować i reinwestować
pieniądze, wtedy należy przechodzić do gry „na serio”.
Niech Państwo pamiętają, że kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Jednak nie
wolno też zapominać, że kto ryzykuje za bardzo, może zostać z niczym.
Przestrzegajcie pilnie wszystkich zasad prywatnego inwestora, a wtedy na
pewno osiągnięcie sukces. Rozsądne ryzyko to podstawa przetrwania w
zmiennym i nieprzewidywalnym wszechświecie High Yield Income Programs.
Złote reguły
Istnieje kilka złotych reguł, których powinien przestrzegać każdy uczestnik
wysokodochodowego projektu inwestycyjnego. Lekceważenie tych reguł może
doprowadzić do tego, że zamiast oczekiwanych zysków, inwestor straci
wszystkie swoje oszczędności i wpadnie w długi. Złote reguły nie biorą się
znikąd – opracowano je na podstawie długich lat uczestnictwa w HYIP, a
zweryfikowano w najbardziej miarodajny sposób: metodą prób i błędów.
Przestrzegając złotych reguł, będą Państwo mogli zminimalizować ryzyko,
zmaksymalizować zysk, a w miarę możliwości uniknąć też oszustwa.
Pierwsza reguła głosi: niech nigdy nie wydają Państwo więcej pieniędzy, niż
możecie sobie pozwolić. Niech Państwo pamiętają, że inwestować w
wysokodochodowe projekty inwestycyjne ma sens wyłącznie „nadprogramowe”
pieniądze, które zwykle wydawane są na przedmioty zbytku. Niech nigdy nie
ryzykują Państwo środków, które przeważnie wydawane są na towary pierwszej
potrzeby. Skrajnie nierozsądnie jest inwestować w HYIP pieniądze, odłożone na
opłatę rachunków mieszkaniowych. Wysokodochodowe projekty inwestycyjne to
zawsze ryzyko; to bardzo niebezpieczne narażać na ryzyko te środki, które
potrzebne są do podtrzymania Państwa bieżących wydatków życiowych.
Druga złota reguła: niech nie będą Państwo chciwi. Nie pozwalajcie chciwości
oślepić Was. Nawet jeżeli odsetki z programu sprawnie są Państwu przesyłane w
ciągu kilkunastu miesięcy, to nie jest to jeszcze powód, żeby zastawić swój dom
albo wziąć kredyt pod zabójczy procent. Nikt nie może zagwarantować, że
funkcjonujący dzisiaj projekt nie zamknie się jutro. Mogą się Państwo nagle
znaleźć przy pustym korycie, jeśli nierozsądnie wydacie wszystkie swoje
pieniądze.
Niech Państwo nie wierzą ogromnym procentom. Z reguły wskazują one
jednoznacznie na to, że projekt jest fałszywką albo piramidą. Niech Państwo

pamiętają, że 30-50% comiesięcznego dochodu to zupełnie adekwatny wskaźnik.
Jeśli jednak ktoś obiecuje wypłacać co miesiąc 200% sumy Państwa inwestycji,
to mogą być Państwo pewni, że mają do czynienia z oszustami.
Trzecia złota reguła: niech Państwo nigdy nie zajmują się spamem. Nawet
jeżeli program przewiduje wysokie premie za pozyskanie nowych
współuczestników, niech Państwo nigdy nie próbują przyciągnąć dodatkowych
użytkowników za pomocą rozsyłki spamu. W ten sposób można tylko zaszkodzić i
sobie, i projektowi.
Czwarta złota reguła: niech Państwo utrzymują informacje o hasłach w
tajemnicy. Częstym błędem początkującego inwestora jest wykorzystanie
jednego i tego samego hasła dla różnych HYIP. W ten sposób oferujecie
oszustom otrzymanie dostępu do konfidencjonalnych danym. Jeszcze
poważniejszym błędem jest korzystanie z tego samego hasła w
wysokodochodowych projektach inwestycyjnych i elektronicznych systemach
rozliczeń. Oszuści zawsze zbierają hasła rejestrujących się w ich projektach
użytkowników. Potem mogą oni za ich pomocą przeniknąć do elektronicznych
portfeli.
Tworząc hasło, niech Państwo zwrócą uwagę, żeby było je bardzo trudno
odgadnąć. Wykorzystujcie hasła, składające się z kilku słów, zawierające
symbole w różnych formatach i cyfry.
Wreszcie końcowa piąta reguła: niech Państwo zawsze poddają interesujący
Was projekt jak najbardziej wnikliwej analizie. Jedynie po przestudiowaniu
wszystkich aspektów działalności projektu, po sprawdzeniu wszystkich
posiadanych wiadomości i przeanalizowaniu dodatkowych informacji mogą
Państwo wyciągnąć wstępnie wniosek: czy są to oszuści, czy uczciwi
przedsiębiorcy. Jeśli opuszczą Państwo stadium analizy i bezmyślnie zainwestują
wszystkie pieniądze w pierwszy z brzegu projekt, który Was zainteresował, to w
przypadku jego nieoczekiwanej likwidacji będą Państwo mogli winić tylko siebie
samych.
Niech Państwo nie lekceważą ani jednej ze złotych reguł. Jedynie
przestrzegając ich, będą Państwo w stanie efektywnie minimalizować ryzyko.
Rynek inwestycyjny nie znosi inwestorów, którzy działają na wyczucie: próbują
grać, nie znając najprostszych zasad.

