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1) ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Тази Политика за изпълнение на поръчки (наричана по-долу „Политика“) се предоставя           
на Вас - нашият клиент или бъдещият клиент („Клиентът“, „Вие“), в съответствие със             
Закон 87(I)/2017 - Предоставяне на инвестиционни услуги, Упражняване на         
инвестиционни дейности, експлоатация на регулирани пазари и други свързани въпроси          
(наричан по-нататък „Законът“) и Европейска директива 2014/65/ЕС - Директива за          
пазарите на финансови инструменти (наричана по-нататък „MiFID II“). 
 
INSTANT TRADING EU LTD (наричана по-нататък „Компанията“) е Кипърска         
инвестиционна компания, регулирана и упълномощена от Кипърската комисия по ценни          
книжа и борси („CySEC“) под лиценз № 266/15 и регистрирана в Регистъра на             
дружествата в Никозия под номер HE 266937, е задължена съгласно закона да предприеме             
всички достатъчни стъпки за постигане на най-добрия възможен резултат за своите           
Клиенти, било то при изпълнение на поръчки на клиенти или получаване и предаване на              
поръчки за изпълнение във връзка с финансови инструменти или възлагане на поръчки с             
други субекти за изпълнение, което е резултат от решения на Компанията за сделки с              
финансови инструменти от името на Клиента. 
 
Тази Политика очертава набора от правила, напътствия и процедури, използвани от           
Компанията, които са предназначени да гарантират, че Клиентът ще получи възможно           
най-добрата цена, постигайки най-добрия възможен резултат, като се вземат предвид          
различните фактори, влияещи върху поръчката на Клиента. 
 
С отварянето на търговска сметка в компанията, Вие, Клиентът, се съгласявате/давате           
съгласието си, че вашите поръчки ще бъдат изпълнени, както е в съответствие с             
условията/спецификациите, посочени в настоящата Политика. 
 
Политиката обаче не може да гарантира, че цената, предоставена от Компанията при            
изпълнение на поръчка на Клиент, винаги е най-добрата цена, достъпна за Клиента на             
пазара в този момент. 
 
2)  ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА 

 
Тази Политика е част от бизнес отношенията с всички клиенти на Компанията, или на              
дребно, или на професионалисти, с изключение на отговарящите на условията          
контрагенти, тъй като тези категории са дефинирани в „Политиката за категоризация на            
клиента“ на компанията. 
 
Тази Политика се прилага при извършване на транзакции с Клиентите за предоставените            
от Компанията финансови инструменти. Финансовите инструменти, предоставени от        
Компанията, представляват договори за разлика („ДЗР“) и зависи от преценката на           
Компанията да реши кои видове финансови инструменти да бъдат достъпни и да            
публикува цените, по които може да се търгува. Компанията, чрез своята платформа(и) за             
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търговия, предоставя на Клиента цени на поточно предаване на живо, „оферти“, заедно с             
разбивка на наличните обеми („пазарна дълбочина“), получени от своите доставчици на           
ликвидност от трети страни. Компанията винаги е контрагент (или принципал) на всяка            
сделка, следователно, ако Клиентът реши да отвори позиция във Финансов инструмент с            
Компанията, тогава тази отворена позиция може да бъде затворена само с Компанията. 
 
Тази Политика може да не се прилага, когато Клиентът издава конкретни инструкции, тъй             
като те могат да нарушат прилагането на тази Политика. В такива случаи Клиентът трябва              
да предостави писмено съгласие, което изключва конкретна търговска поръчка от          
най-доброто изпълнение на поръчката. 
 
Тази Политика е приложима за целия персонал на Компанията, включително директори,           
висше ръководство и служители. 
 
Тази Политика представлява част от Общите условия на Клиентското споразумение с           
бъдещите Клиенти и влиза в сила след установяване на бизнес връзка с Компанията. 
 
3) ДЕФИНИЦИИ НА ВИДОВЕ ПОРЪЧКИ 

 
Има различни видове поръчки, както следва: 
 

а) Бай-стоп: това е поръчка за покупка на определена цена („стоп цена“), която е              
по-висока от текущата пазарна цена; 
б) Сел-стоп: това е поръчка за продажба на определена цена („стоп цена“), която е              
по-ниска от текущата пазарна цена; 
в) Лимит за покупка: това е поръчка за покупка на определена цена („граничната             
цена“), която е по-ниска от текущата пазарна цена; 
г) Лимит за продажба: това е поръчка за продажба на определена цена („граничната             
цена“), която е по-висока от текущата пазарна цена; 
д) Стоп-лос: това е поръчка, която може да бъде прикрепена към вече отворена             
позиция за затваряне на позиция на определена цена („цена на стоп-лос“). „Стоп лос“             
може да се използва за минимизиране на загубите; 
е) Тейк-профит: това е поръчка, която може да бъде прикрепена към вече отворена             
позиция за затваряне на позиция на определена цена („тейк-профит“).         
„Тейк-профитът“ може да се използва за осигуряване на печалба. 

 
4) ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

 
Цени: Компанията генерира собствени изгодни цени въз основа на ценови емисии от            
някои от водещите световни доставчици на ликвидност и независими доставчици на цени.            
Основният начин, по който Компанията ще гарантира, че клиентът получава най-доброто           
изпълнение, е да гарантира, че изчислението на спреда на „оферта“ и „аск“ е направено в               
съответствие с редица основни доставчици на цени и източници на данни. Компанията            
преглежда своите независими доставчици на цени поне веднъж годишно, за да гарантира,            
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че предлага правилните и конкурентни цени. 
 
Повторно офертиране: това е практиката на предоставяне на вторична оферта на Клиента            
след подаване на „незабавна поръчка“; Клиентът трябва да се съгласи с тази оферта преди              
изпълнението на поръчката. Компанията ще пренасочи „незабавни поръчки“, ако         
заявената цена, първоначално посочена от Клиента, не е налична. Предлаганата на           
клиента вторична оферта е следващата най-добра налична цена, получена от Компанията           
от нейните доставчици на ликвидност от трети страни. Компанията не офертира повторно            
„чакащи поръчки“. 
 
Плъзване: в момента, в който е представена поръчка за изпълнение, конкретната цена,            
поискана от Клиента, може да не е налична; следователно, поръчката ще бъде изпълнена             
близо до или на няколко пипса от заявената цена на Клиента. Ако цената на изпълнение е                
по-добра от тази, заявена от Клиента, това се нарича „позитивно плъзване“. За разлика,             
ако цената на изпълнение е по-ниска от заявената от Клиента цена, това се нарича              
„отрицателно плъзване“. Моля, имайте предвид, че „плъзването“ е нормална пазарна          
практика и редовна характеристика на валутните пазари при условия* като ликвидност и            
волатилност поради новини, икономически събития и отваряне на пазара. Софтуерът за           
автоматизирано изпълнение на компанията не работи на базата на някакви индивидуални           
параметри, свързани с изпълнението на поръчки чрез конкретни клиентски акаунти. 
 
Частични попълвания: това е практиката да се изпълнява поръчка на части, ако в             
момента няма достатъчно ликвидност на пазара, за да се попълни пълната поръчка на             
конкретна цена. Частичните попълвания могат да се изпълняват на различни цени. 
 
Комисиона: на клиентът се начислява комисиона при търговия с някои видове финансови            
инструменти. Допълнителна информация е достъпна онлайн на адрес:        
https://www.instaforex.eu/specifications 
 
Надценка: в контекста на: https://www.instaforex.eu/specifications на Клиентите се 
начислява надценка за валутна двойка. 

 
* Моля, имайте предвид, че това не е изчерпателен списък. 

 
 
5) ВИДОВЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ 

 
“Meta Trader” и “Web Terminal IFX” 
 
Незабавна поръчка(и): 
 
Незабавна поръчка: това е поръчка за покупка или продажба на цена „аск” или „бид” 
(съответно), както тя се появява в потока на офертите в момента, в който Клиентът 
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представи поръчката за изпълнение. 
 
Висяща поръчка(и): 
 
Стоп-поръчка: това е поръчка за покупка или продажба, след като пазарът достигне 
„стоп цена“. След като пазарът достигне „стоп цена“, „стоп-поръчката“ се задейства и се 
третира като „пазарна поръчка“.* Ако „стоп поръчката“ не се задейства, тя остава в 
системата до по-късна дата при спазване на условията, описани в секцията „Поръчка с 
валидност до отмяна“. „Стоп поръчка“ може да бъде поставена толкова близо до текущата 
пазарна цена, колкото желае Клиентът; няма ограничение. За допълнителна информация, 
моля, посетете уебсайта на компанията. 
 
Стоп-Лос: това е поръчка за минимизиране на загубите. След като пазарът достигне 
„стоп-лос“, поръчката се задейства и се третира като „пазарна поръчка“*. „Стоп-лос 
поръчките“ могат да бъдат поставени толкова близо до текущата пазарна цена, колкото 
желае Клиентът; няма ограничение. Ако „стоп-лосът“ не се задейства, тя остава в 
системата до по-късна дата. За допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на 
компанията. 
 
*Пазарна поръчка (Приложимо за „Стоп поръчки“ и „Стоп-лос поръчки“): това е 
поръчка за покупка или продажба на текущата пазарна цена, която е налична. Системата 
автоматично агрегира обема, получен от доставчици на ликвидност на трети страни и 
изпълнява „пазарна поръчка“ по VWAP („Средно-претеглена цена“), която е средната и 
най-добрата налична цена към момента на изпълнението. След като се задейства 
„пазарната поръчка“, тя се подчинява на условията, описани в секциите „Поръчка с 
валидност за деня“ и „Поръчка с валидност до отмяна“. 
 
Поръчка с валидност до отмяна  („GTC“) (= Изтичане): това е времева настройка, която 
Клиентът може да приложи за „чакащи поръчки“. Клиентът може да избере конкретна 
дата в бъдеще, до която поръчката може да остане „на живо“ и в очакване на изпълнение; 
ако поръчката не се задейства през този период, тя се изтрива от системата. 
 
Поръчка с валидност за деня („GTD“): това е настройка за изпълнение, която се прилага 
за „чакащи поръчки“, търгувани чрез „Meta Trader“. Отнася се за периода от 5 секунди, 
започващ от момента на изпълнение на поръчката. През тези 5 секунди поръчката е в 
очакване на изпълнение според вида си, както е описано по-горе. 
 
Ограничени поръчки: това е поръчка за покупка или продажба, след като пазарът 
достигне „ограничена цена“. След като пазарът достигне „лимитирана цена“, 
„ограничената поръчка“ се задейства и изпълнява при „ограничена цена“ или по-добра. 
Ако „ограничената поръчка“ не е задействана, тя остава в системата до по-късна дата при 
спазване на условията, описани в секцията „Поръчка с валидност до отмяна“. 
„Ограничени поръчки“ могат да бъдат поставени толкова близо до текущата пазарна цена, 
колкото желае Клиентът; няма ограничение. За допълнителна информация, моля, посетете 
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уебсайта на компанията. 
 
Тейк-профит: това е поръчка за осигуряване на печалба. След като пазарът достигне 
„тейк-профита“, поръчката се задейства и се третира като „ограничена поръчка“. Ако 
„поръчката за печалба“ не се задейства, тя остава в системата до по-късна дата. Поръчка за 
„тейк-профит“ може да бъде поставена толкова близо до текущата пазарна цена, колкото 
желае Клиентът; няма ограничение. За допълнителна информация, моля, посетете 
уебсайта на компанията. 
 
Модификация/анулиране на чакаща поръчка: Клиентът може да промени/анулира 
„чакаща поръчка“, ако пазарът не е достигнал нивото на цената, определена от клиента. 
 
Едновременни позиции: Клиентът може да държи до 200 позиции едновременно 
(считани като обобщение на „Пазарни поръчки“ и „Чакащи поръчки“ на клиент.) 
 
Забележки: 
 
Повечето от поръчките се изпълняват автоматично от програмата MetaTrader4 на 
компанията, както е описано по-горе. Трябва да се отбележи, че Компанията си запазва 
правото, при абсолютна преценка, ръчно да изпълни изцяло или частично поръчка от 1000 
лота или повече за основните валутни двойки; същата практика важи за поръчки със 
значителен размер за незначителни валутни двойки. 
 
Компанията си запазва правото от време на време да променя платформите за търговия 
със софтуер. Ако избере да направи това, Компанията е отговорна за плавния преход на 
поръчки от старата система към новата. 
 
6) ЗАЩИТА ОТ ОТРИЦАТЕЛЕН БАЛАНС 

 
Ние предлагаме на всички наши клиенти защита срещу отрицателно салдо, на база            
търговска сметка. Това означава, че никога няма да загубите повече от сумите, които сте              
инвестирали с нас. 
 
В случай на внезапно движение на пазара, което може да доведе до разликата в цената на                
ДЗР, върху която имате отворени позиции, и да спадне под нивото на вашите маржини,              
без системата да може да ликвидира вашата позиция на това ниво, вашата позиция ще              
бъде ликвидирана при следващата налична цена на по-ниско от маржина ниво. Това може             
да доведе до отрицателно салдо във вашия акаунт, което ще бъде възстановено по             
сметката ви. 
 
7) НАЙ-ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Компанията предприема всички разумни стъпки, за да постигне възможно най-добрия          
резултат за своите клиенти, като взема предвид няколко фактора при изпълнение на            
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поръчки на клиенти спрямо котираните цени на Компанията. Компанията не счита           
факторите по-долу за изчерпателни и реда, в който факторите са представени се приема             
като приоритетен ред. 
 
 
Цена 

a) Спред между Оферта (BID) – Запитване (ASK): за всеки даден финансов 
инструмент Компанията ще посочи две Цени: по-високата цена (ASK), на която 
Клиентът може да купува (дълги позиции) този Финансов инструмент, и 
по-ниската цена (BID), на която Клиентът може да продаде (къси позиции) този 
финансов инструмент; наричани заедно „Цените на компанията“. Разликата между 
по-ниската и по-високата цена на даден финансов инструмент се нарича спред. 

b)  Предстоящи поръчки: такива поръчки като Бай-лимит, Бай-стоп и 
Стоп-лос/Тейк-профит за отворена къса позиция се изпълняват на ASK цена. 
Такива поръчки като Сел-лимит, Сел-стоп и Стоп-лос/Тейк-профит за отворена 
дълга позиция се изпълняват на BID цена. 

c)  Финансов инструмент: Цената на Компанията за даден финансов инструмент се 
изчислява въз основа на цената на съответния основен финансов инструмент, който 
Компанията получава от доставчици на ликвидност на трети страни. Компанията 
актуализира цените си толкова често, колкото позволяват ограниченията на 
технологиите и комуникационните връзки. Компанията няма да посочва никаква 
цена извън операционното време на компанията (вижте „Места за изпълнение“ 
по-долу), следователно, Клиент не може да прави поръчки през това време. 

d) Фийд на оферти: Нашите цени са собствени и се извличат от преобладаващите 
пазарни цени на основните финансови инструменти на съответните пазари, на 
които базовите инструменти могат да се търгуват в или от други приложими 
източници на доставчици на данни на трети страни. Ние предприемаме всички 
разумни стъпки, за да осигурим най-добрите възможни цени за нашите клиенти. 
Нашите цени обикновено са изброени, както следва: 
 

a. GBE Prime 
b. Broctagon Prime 

 
Нашите оферти не вземат предвид основната валута на клиента, а основната валута на 
основния финансов инструмент. 
 
Разходи и такси: 
 

При откриване на позиция във финансови инструменти от клиента може да се изисква 
да заплати комисиона или други такси, ако е приложимо. Тези суми са оповестени в 
спецификациите на договора, достъпни на уебсайта на Компанията. www.instaforex.eu 
1. Спред: Разликата между цените на BID и ASK 
2. Комисиони: ще бъдат начислени като фиксирана сума само за типа акаунт в 
Insta.Eurica и могат да бъдат намерени на уебсайта на компанията на адрес 
https://www.instaforex.eu/specifications 
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3. Такса за финансиране: в случай на такси за финансиране стойността на отворените             
позиции в някои видове финансови инструменти се увеличава или намалява с дневна            
такса за финансиране „суап“ през целия период на договора. Таксите за финансиране            
се основават на преобладаващите пазарни лихви, които могат да варират. Подробности           
за прилаганите дневни такси за финансиране са достъпни в секцията Спецификации на            
договора за финансови инструменти на уебсайта на компанията на адрес:          
https://www.instaforex.eu/specifications 

 
Скорост на изпълнение: 
 
Както е обяснено в раздела Места за изпълнение на тази Политика, Компанията действа             
като принципал, а не като агент от името на Клиента; следователно, Компанията е             
единственото Място за изпълнение за изпълнение на поръчките на Клиента за           
предоставените от Компанията финансови инструменти. Компанията отдава особено        
значение на изпълнението на поръчките на Клиента и се стреми да предлага висока             
скорост на изпълнение в рамките на ограниченията наложени от технологиите и           
комуникационните връзки. Използването на безжична или комутируема връзка или всяка          
друга форма на нестабилна връзка от страна на Клиента може да доведе до лоша или               
прекъсната свързаност или липса на сила на сигнала, което да доведе до забавяне на              
предаването на данни между Клиента и Компанията при използване на Електронната           
платформа за търговия на компанията. Това може да доведе до поставяне на поръчката на              
Клиент на неактуална цена, която Компанията може да откаже и да предостави на Клиента              
нова оферта (т.е. повторно офертиране). 
 
Ако Клиентът извършва сделки с електронна система, той/тя ще бъде изложен на рискове,             
свързани със системата, включително срив на хардуер и софтуер (Интернет/сървъри).          
Резултатът от всяка повреда в системата може да е, че вашата поръчка или няма да бъде                
изпълнена според вашите инструкции, или изобщо. Компанията не поема никаква          
отговорност в случай на такъв неуспех. Използването на безжична връзка или           
комутируема връзка или всяка друга форма на нестабилна връзка от страна на Клиента             
може да доведе до лоша или прекъсната свързаност или липса на сила на сигнала, което да                
доведе до забавяне на предаването на данни между Клиента и Компанията при използване             
на електронна платформа за търговия. Това забавяне може да доведе до изпращането до             
компанията на остарели „пазарни поръчки“. В този случай Компанията ще актуализира           
цената и ще изпълни поръчката по наличната пазарна цена. 
 
Вероятност за изпълнение: 
 
Както е обяснено в раздела „Места за изпълнение“ на настоящата Политика, Компанията            
действа като принципал, а не като агент от името на Клиента; следователно, Компанията е              
единственото Място за изпълнение на изпълнението на поръчките на Клиента за           
предоставените от Компанията финансови инструменти. Компанията обаче разчита на         
доставчици на ликвидност на трети страни за цени и налична ликвидност. Въпреки че             
Компанията изпълнява всички поръчки, направени от Клиентите, като си запазва правото           
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да откаже поръчка от всякакъв тип. Трябва да се отбележи, че цената, на която се               
извършва сделка, може да варира значително от първоначалната заявена цена по време на             
необичайни пазарни условия. Това може да се случи например в следните случаи: 
 

● по време на отваряне на пазара; 
● по време на новини; 
● по време на волатилни пазари, където цените могат да се отдалечат значително от 

декларираната цена; 
● когато има бързо движение на цените - ако цената се повиши или спадне в рамките 

на една търговска сесия до такава степен, че съгласно правилата на съответната 
борса, търговията бъде прекратена или ограничена; 

● ако няма достатъчна ликвидност за изпълнение на конкретния обем по 
декларираната цена. 

 
Компанията се стреми да предостави възможно най-добрата цена на своите клиенти и            
полага всички усилия и необходимите уговорки за това. 
 
Вероятност за уреждане: 
 
Компанията пристъпва към уреждане на всички сделки след извършване на такива сделки. 
 
Размер на поръчката: 
 
Всички поръчки се подават в лотове. Лот е единица, измерваща сумата на транзакцията и              
е различна за всеки финансов инструмент. Подробности за размерите на лотовете са            
достъпни в спецификациите на договора на уебсайта на компанията. Въпреки че няма            
максимален размер на поръчката, който Клиентът може да направи с Компанията,           
Компанията си запазва правото да откаже поръчка, както е обяснено в споразумението,            
сключено с Клиента. 
 
Компанията полага всички усилия да изпълни поръчката на Клиента, независимо от           
обема. Но ако това бъде постигнато, тя може да е на най-добрата налична цена, която               
ликвидността на пазара може да позволи по време на изпълнението. (раздел „Вероятност            
за изпълнение“ по-горе). 
 
Въздействие върху пазара: 
 
Някои фактори могат значително да променят цената на основните финансови          
инструменти, като например как се извлича цената, котирана от Компанията за нейните            
финансови инструменти. Компанията ще предприеме всички разумни стъпки, за да          
постигне възможно най-добрия резултат за своите клиенти. 
 
Други съображения: 
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Всяко друго съображение, свързано с изпълнението на поръчка. 
 
8) КОГА НЕ СЕ ПРИЛАГА НАЙ-ДОБРОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 
Клиентът потвърждава, че тази Политика няма да се прилага в следните случаи: 

● когато Клиентът предоставя конкретни инструкции за търговска поръчка, които         
определят условията за изпълнение, които могат да нарушат прилагането на тази           
политика. Приемането на такива търговски поръчки ще бъде по преценка на           
Компанията и Клиентът трябва да предостави писмено съгласие, потвърждаващо         
отказ от прилагане на настоящата Политика; 

● Клиентите, които са класифицирани като допустими контрагенти, в съответствие с          
„Политиката за категоризация на клиента“ на компанията, се отказват от прилагане           
на настоящата Политика по подразбиране; 

● когато законите и разпоредбите, приложими към спецификата на търговската         
поръчка, превъзхождат настоящата Политика. 

 
9) РАБОТА С ПОРЪЧКИ 

 
Отделът, отговорен за обработката на всички търговски поръчки и всички възможни           
въпроси или особени обстоятелства, които могат да възникнат, е Отделът за           
посредничество на Компанията, в съответствие с условията/спецификацията, определени в         
настоящата Политика. 
 
Поръчките се изпълняват автоматично от системите на Компанията при първа база           
услуга. Автоматичната система се следи по всяко време от член на Брокерския отдел,             
който е притежател на сертификат от CySEC и е регистриран в публичния регистър на              
CySEC. 
 
Ролята на Брокерския отдел е да следи работата на системите на Компанията и да се               
намесва, когато е необходимо, за да гарантира прилагането на тази Политика. 
 
10)  МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Местата за изпълнение са субектите, с които са направени поръчките или на които             
Компанията предава поръчки за изпълнение. За целите на поръчките за Финансовите           
инструменти, предоставени от Компанията, същата действа като принципал, а не като           
агент от името на Клиента; следователно, Компанията е единственото място за           
изпълнение на поръчките на клиента. Компанията не предава Клиентската поръчка на           
външния пазар, ако поръчката е за предоставения от Компанията финансов инструмент. 
 
Работно време: Работните часове на компанията са както следва: 
 

● Денонощно: от 00:00 ч. Кипърско време (GMT+2) в понеделник до 00:00 ч. 
Кипърско време (GMT+2) в петък; 
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● Неработни периоди: от 00:00 ч. Кипърско време (GMT+2) в събота до 00:00 ч. 
Кипърско време (GMT+2) в неделя. Празниците ще бъдат обявени чрез вътрешната 
поща на търговския терминал, предоставен от Компанията. 

 
 

11) СЪГЛАСИЕ НА КЛИЕНТА 
 
Компанията е длъжна, когато установява бизнес връзка с Клиента, да получи           
предварителното му съгласие за настоящата Политика. 
 
Сключвайки Клиентското споразумение, Клиентът заявява съгласието си и потвърждава,         
че: 

● всякакви поръчки, направени с Компанията по отношение на предлаганите от          
Компанията финансови инструменти, Компанията действа като главно лице и         
Компанията е единственото място за изпълнение, което е нерегулиран пазар; 

● Компанията не може да изпълни поръчка или може да промени цената за откриване             
(затваряне) на поръчка в случай на техническа повреда на платформата за търговия            
или емисиите на оферти; 

● Клиентът е длъжен да затвори отворена позиция на дадени финансови инструменти           
по време на работното време на търговската платформа на Компанията. Клиентът           
също така трябва да затвори всяка позиция със същия контрагент, с когото е била              
първоначално сключена, т.е. Компанията; 

● всяка поръчка, направена с Компанията, се третира както следва в съответствие с            
правилата, спецификациите и изискванията, определени в настоящата Политика. 

 
12) ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Някои финансови инструменти, търгувани от Компанията, не отговарят на условията за           
продажба в определени юрисдикции или държави. Политиката не е насочена към никоя            
юрисдикция или държава, където нейното публикуване, достъпност или разпространение         
би противоречало на местните закони или разпоредби, включително Съединените         
американски щати. Политиката не представлява оферта, покана или молба за закупуване           
или продажба на тези финансови инструменти. Тя не може да бъде възпроизведена или             
разкрита (изцяло или частично) на друго лице без предварително писмено разрешение.           
Политиката не е предназначена да представлява единствената основа за оценка на           
решението на клиента да търгува с горепосочените финансови инструменти. 
 
 
13)  ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА И АКТУАЛИЗАЦИИ 

 
Компанията редовно ще следи и оценява ефективността на тази Политика и           
последователността на нейните договорености за изпълнение на поръчките и         
по-специално качеството на изпълнение на процедурите, обяснени в Политиката, за да           
осигури възможно най-добрия резултат за Клиента. Когато е подходящо, Компанията си           
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запазва правото да отстранява всички недостатъци в настоящата Политика и да прави            
подобрения в своите правила за изпълнение. 
 
Компанията уведомява предварително всички клиенти за всички предстоящи съществени         
промени в настоящата Политика чрез публично оповестяване на уебсайта на Компанията.           
Компанията уведомява всеки Клиент, засегнат от незабавни съществени промени в своята           
Политика или договорености за изпълнение на поръчки, с подробности за промяната и как             
тя засяга отворените позиции на Клиентите. 
 

 
14)  ПРИЛОЖИМ ЕЗИК 

 
Моля, обърнете внимание, че когато ви е предоставено копие от настоящата Политика,            
различно от на английски език, такава Политика ви се предоставя само за информация.             
Английската версия на тази Политика е версията, която винаги е обвързваща. 
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