
Разкриване на риска

Tradomart SV Ltd.
Ограничение на собственост от август 2018 г.:

Този контролиран документ е собственост на Tradomart SV Ltd. всяко
разкриване, възпроизвеждане или предаване на неупълномощени страни

без предварителното писмено разрешение на Tradomart SV Ltd. е забранено.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Tradomart  SV  Ltd.  е  компания,  регистрирана  съгласно  законите  на  Сейнт  Винсент  и
Гренадини с регистрационен номер 23071 IBC 2015 със седалище в Шемрок Лодж, Мъри
Роуд,  Кингстън  Сейнт  Винсент  и  Гренадини  и  предоставяща  инвестиционни  и
спомагателни услуги (наричана по-долу „Компанията“) на своите Клиенти чрез Търговската
платформа. За повече информация, моля посетете www.forexmart.com  .  

ОБХВАТ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО

Разкриването  на  риска  обяснява  общите  условия  за  съществените  рискове,
свързани с работата с финансови инструменти на справедлива и неподвеждаща
основа  и  представлява  неразделна  част  от  Споразумението  между Клиента  и
Компанията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК

● Клиентът не трябва да рискува повече, отколкото е готов да загуби. Преди
да вземе решение за търговия, Клиентът трябва да се увери, че разбира
свързаните рискове и отчита нивото си на опит. Клиентът може да потърси
независим съвет или консултация, когато сметне за необходимо;

● Клиентът признава, че съществува голям риск от понасяне на загуби при
търговия с Финансови инструменти и  приема,  че е  готов  да поеме този
риск; 

● Компанията няма да предоставя на Клиента никакви инвестиционни съвети
във връзка с търговията с Финансови инструменти.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Търговска платформа

http://www.forexmart.com/


● Клиентът приема, че единственият надежден източник на влияещи на цената
данни са данните, които се представят на нашия сървър на живо и че тази
услуга може да бъде прекъсната не по наша вина, в резултат на което такива
влияещи на цената данни няма да бъдат достъпни за Клиента;

● Клиентът ще се консултира редовно с менюто „Помощ“ или „Ръководство за
потребителя“  на  търговската(те)  платформа(и).  В  случай,  че  възникне
конфликт,  Споразумението  ще  има  предимство,  освен  ако  Компанията  не
определи друго по свое усмотрение;

● Клиентът признава,  че  Компанията не носи  отговорност,  ако неоторизирани
трети страни получат достъп до каквато и  да е информация, когато такава
информация  се  предава  чрез  интернет,  телефон  или  други  електронни
средства.

Форсмажорно събитие (събитие на непреодолима сила)

В случай на форсмажорно събитие Клиентът ще приеме риска от финансови загуби.

Технически риск

● Компанията не носи отговорност за загуби, възникнали в резултат на системна
повреда,  включително,  но  не  само:  забавени  актуализации  на  Клиентския
терминал; лоша интернет връзка (или от страна на Клиента, или от страна на
Компанията или и  двете);  отказ,  неизправност  или неправилна  употреба  на
хардуера  или  софтуера  (или  от  страна  на  Клиента,  или  от  страна  на
Компанията, или и двете); неправилни настройки на Клиентския терминал; или
пренебрегване от страна на Клиента на правилата и процедурите, описани в
Клиентския терминал и на уебсайта на Компанията;

● Клиентът признава и приема, че в моменти на прекомерен поток от транзакции
може  да  има  забавяне  в  свързването  с  Компанията  по  телефона;  особено
когато  има  важни  пазарни  съобщения  и  периодът,  в  който  се  изпълняват
инструкциите и заявките, може да бъде удължен.

Комуникация

● Компанията не носи отговорност и Клиентът ще поеме риска от загуба, която
възниква  в  резултат  на  забавяне  на  съобщение,  изпратено  от  Компанията,
което не е получено от Клиента. 

● Клиентът  поема  изцяло  отговорността  за  поверителността  на  всяка
информация, съдържаща се в съобщението, получено от Компанията;

● Компанията  не  носи  отговорност  за  загуби,  възникнали  в  резултат  на
некриптирана информация, изпратена до Клиента от Компанията, която е била
достъпна чрез неоторизирани средства.



● Клиентът приема, че всяка загуба, възникнала поради неразрешен достъп на
трета  страна  до  търговската  сметка  на  Клиента,  не  е  отговорност  на
Компанията;

● Клиентът носи пълна отговорност за всички съобщения, изпратени до Клиента
чрез търговската(ите) платформа(и), които не са били прочетени или получени.
Такива съобщения се изтриват автоматично в рамките на пет (5) календарни
дни;

● Компанията ще гарантира, че Клиентът получава актуална информация чрез
одобрените комуникационни канали. Компанията не може да носи отговорност
за тези съобщения, които Клиентът не успее да получи, отвори или разбере
поради  отказ  на  системата  за  изпращане  на  имейли  или  повреда  на
предвиденото съобщение.



РИСК ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

● Компанията може да прехвърля пари, получени от Клиента, на трета
страна  (напр.  извънборсов  контрагент,  клирингова  къща,  банка,
междинен  брокер)  в  хода  на  улесняване  на  транзакция(и)  на
Клиента.  Компанията  не  носи  отговорност  за  несъстоятелността,
действията или бездействията на която и да е трета страна;

● Компанията  може да  депозира  парите  на  Клиента  при  депозитар,
който  може  да  има  обезпечителен  интерес,  залог  или  право  на
компенсация по отношение на тези пари;

● Трето лице, чрез което Компанията работи, може да има интереси,
противоречащи на интересите на Клиента;

● В  случай,  че  Клиентът  кандидатства  за  сметка  за  търговия  във
валута,  различна  от  валутата  на  депозираните  пари,  Компанията
може  да  използва  механизма  за  конвертиране  на  валута  на
депозитаря за такова преобразуване на валута;

● Компанията може да използва механизма за конвертиране на валута
на депозитаря, за да конвертира парите на Клиента в налична валута
за търговия, което се поддържа от апаратурата на Компанията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСКА ОТ ТЪРГОВИЯ С ФОРЕКС И 
ДЕРИВАТИ

Това  известие  не  може  и  няма  да  разкрие  всички  рискове,  свързани  с
финансови  инструменти  като  валутни  и  деривативни  продукти  като
фючърси, опции и договори за разлики. Клиентът трябва да се убеди, че
продуктът  е  подходящ  по  отношение  на  личните  му  обстоятелства  и
финансовото състояние. Клиентът не трябва да търгува с такива продукти,
освен ако не разбира тяхната същност и степента на излагане на риск.
Клиентът не трябва да участва в сделки с деривативни продукти, освен ако
не знае и не разбира рисковете, свързани с тях, и че може да претърпи
пълна загуба на всички инвестирани пари. Трябва да се отбележи, че няма
да  настъпи  физическо  предаване  на  Финансовите  инструменти.  Всяко
търговско  решение  трябва  да  се  взема  информирано,  като  се  вземе
предвид следното:

Инструменти с висока волатилност

● Клиентът  счита,  че  съществува  висок  риск  от  загуби,  както  и
печалби,  тъй  като  някои  инструменти  търгуват  в  широки
вътрешнодневни  диапазони  с  волатилно  движение  на  цените.
Цените на инструментите могат да се колебаят бързо и в широки
граници и могат да отразяват непредвидими събития или промени в
условията,  които  са  извън  контрола  на  Компанията  или  Клиента.
Пазарните условия могат да направят невъзможно изпълнението на
поръчката на Клиента на обявената цена, което води до загуби.

● Цените  на  инструментите  се  влияят,  наред  с  другото,  от
изпълнението  на  политически,  правителствени,  селскостопански,



търговски,  финансови  и  търговски  програми  и  политики  и
национални  и  международни  социално-икономически  събития  и
преобладаващите  психологически  характеристики  на  съответния
пазар.  Следователно  инструкция/поръчка  за  Стоп-лос  не  може  да
гарантира лимита на загубата на Клиента.

● Клиентът приема, че значителна загуба може да доведе до частична
или  пълна  загуба  на  стойността  на  неговата/нейната  инвестиция.
Това  се  дължи на  маржин системата,  която  се  прилага  за  такива
сделки, при които неблагоприятното движение на пазара може бързо
да доведе до загуба на целия депозит на Клиента,  но което също
може да доведе до значителна допълнителна загуба.

Ливъридж

● За  разлика  от  традиционната  търговия,  маржин  търговията  дава
възможност на Клиента да търгува на пазарите,  като  плаща само
малка част  от  общата търговска стойност.  Ливъридж означава,  че
относително  малко  движение  на  пазара  може  да  доведе  до
пропорционално  много  по-голямо  движение  в  стойността  на
позицията на Клиента;

● Компанията  ще  следи  ливъриджа,  приложен  към  позициите  на
Клиента и си запазва правото да намали ливъриджа в зависимост от
обема на сделката на Клиента.

Договори за разлики (ДЗР)

● ДЗР  е  споразумение  за  покупка  или  продажба  на  договор,  който
отразява изпълнението на базовия инструмент, включително наред с
други,  валута,  благородни  метали,  фючърси  и  акции.  ДЗР  е
недоставима спот транзакция, при която печалбата или загубата се
определя  от  разликата  между  цената,  на  която  ДЗР  се  купува,  и
цената, на която се продава, и обратно;

● Инвестирането в ДЗР носи същите рискове като инвестирането във
фючърс или опция, както е посочено по-долу.  Условен пасив може
също да възникне, както е обяснено по-долу.

Фючърси

● Сделките  с  фючърси  включват  задължението  за  извършване  или
поемане на доставката на базовия актив по договора на бъдеща дата
или в някои случаи за уреждане на позицията с пари в брой. Те носят
висока степен на риск, тъй като се търгуват в ситуации с ливъридж или
пренасочване, както е обяснено по-горе;

● Условен пасив може също да възникне, както е обяснено по-долу.

Опции



● Съществуват различни видове опции, всяка от които има различни
характеристики. Прилагат се следните условия:

● Закупуване на опции. Те включват по-малък риск от продажбата на
опции, тъй като притежателят може да позволи опцията да изтече,
ако цената на базовия актив се премести в срещуположна посока на
интереса  на  притежателя.  Максималната  загуба  е  ограничена  до
премията  и  всякакви  комисиони  или  други  такси  за  транзакции.
Купувач  на  кол  опция  по  фючърсен  договор,  който  упражнява
опцията, ще придобие фючърса и ще бъде изложен на рисковете;

● Писане на  опции.  Писателят  на  опцията  приема  законово
задължение да закупи или продаде базовия актив, ако опцията бъде
упражнена срещу него,  независимо от разликата между пазарната
цена  и  цената  на  упражняване.  Рискът  е  значително
по-висок  от  опциите  за  закупуване,  особено  когато  писателят  не
притежава базовия актив и може да бъде изправен пред неограничен
риск.

Извънборсови транзакции („OTC“)

● Когато  търгува  ДЗР,  Форекс  и  благородни  метали,  Клиентът
ефективно  сключва  извънборсова  сделка;  когато  страните  пряко
преговарят помежду си, а не чрез регулиран валутен пазар;

● Извънборсовите  транзакции  могат  да  включват  по-голям  риск  в
сравнение със сделките, извършвани на регулирани борсови пазари.
Поради липсата на централен контрагент, страните носят определен
кредитен риск, риск от неизпълнение или могат да се сблъскат със
ситуации, при които е невъзможно да се ликвидират позиции или да
се оцени стойността на дадена позиция.

Спиране на търговията

● Когато условията за търговия са такива,  че може да е трудно или
невъзможно да се ликвидира позиция, например когато съответната
борсова търговия е спряна или ограничена, поставянето на стоп-лос
не е задължително да ограничи загубите на човек до предвидените
суми, тъй като изпълнението на поръчка за стоп-лос на посочената
цена може да е невъзможно. Освен това изпълнението на поръчка за
стоп-лос  може  да  бъде  по-лошо  от  определената  цена  и
реализираните загуби могат да бъдат по-големи от очакваното.

Маржин сметка и изисквания

● Маржинираните транзакции изискват от Клиента да извърши поредица
плащания  спрямо покупната  цена,  вместо да плати  незабавно  цялата
покупна  цена.  Нивото  на  изискване  за  маржин  ще  зависи  от  базовия
актив  на  инструмента  и  може  да  бъде  фиксирано  или  изчислено  от
текущата  цена  на  базовия  инструмент.  Специфични  изисквания  за
маржин  на  инструмента  могат  да  бъдат  намерени  на  Уебсайта  на
Компанията;



● Клиентът  трябва  да  гарантира,  че  той/тя  има  достатъчен  маржин  по
своята  търговска  сметка  по  всяко  време,  за  да  поддържа  отворена
позиция.  Задължението  на  Клиента  е  да  наблюдава  всички  отворени
позиции, за да избегне затварянето на позиции от Компанията поради
липса на средства. Компанията не носи отговорност за уведомяване на
Клиента в такива случаи;

● Компанията не е длъжна да извършва маржин колове за Клиента и не
носи отговорност пред Клиента за пропуски от страна на Компанията да
се свърже или да се опита да се свърже с Клиента;

● Компанията има право да промени изискванията за маржин, като даде
на  Клиента  писмено  предизвестие  пет
(5)  календарни дни по-рано.  Въпреки това,  в  случай на форсмажорни
обстоятелства,  Компанията  има  право  да  промени  изискванията  за
маржин без предварително писмено предизвестие.

Инвестиционни сделки с условни задължения

● Поради естеството на маржинираните транзакции, както е обяснено по-
горе, Клиентът може да понесе пълна загуба на средствата, депозирани
за откриване и поддържане на позиция. Неуспех от страна на Клиента
да  изпълни  маржин  кол,  т.е.  да  плати  допълнителни  средства  за
поддържане  на
позиция, ще доведе до ликвидация на позицията, което може да доведе
до загуба, която Клиентът носи отговорността да покрие;

● Сделките, които не са маржинирани, също могат да носят задължение за
извършване  на  допълнителни плащания  над всяка  сума,  платена  при
влизане в договора.

Данъчно облагане, комисиони и други такси

● Клиентът трябва да е наясно с комисиони и други такси, преди да
започне да търгува. Таксите могат да бъдат изразени в парично или
процентно изражение. Следователно Клиентът носи отговорност да
разбере основата, върху която се правят такива такси;

● Законодателството  и  промените  в  него  или  промяна  в  личните
обстоятелства на Клиента могат да доведат до сделки с финансови
инструменти, облагаеми и подлежащи на други задължения;

● Клиентът трябва да потърси независим съвет относно данъчните си
и/или други задължения, тъй като той/тя носи отговорност за такива
задължения.

Общо предупреждение

Преди да кандидатства за сметка,  Клиентът трябва внимателно да обмисли
дали търговията с деривативни финансови инструменти е подходяща за него в
светлината  на  неговите  обстоятелства  и  финансови  средства.  Търговията  с
деривативни финансови инструменти предполага използването на ливъридж.
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