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INSTANT TRADING EU Ltd („Компанията“) е регистрирана в Република Кипър с регистрационен номер HE 266937. 
Компанията е оторизирана и регулирана от Кипърската комисия за ценни книжа и борси („CySEC“), с лиценз №. 
266/15 и оперира съгласно Закона за предоставяне на инвестиционни услуги, упражняване на инвестиционна 
дейност, функциониране на регулирани пазари и други свързани въпроси от 2017 г., Закон 87(I)/2017 г., с 
последващо изменение от време на време („ Закон"). Офисът на компанията се намира на адрес Спетсън 23A, Leda 
Court, Block B, Office B203, 4000 Mesa Geitonia, Лимасол, Кипър.


След прилагане на закона, прилагането на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 
2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и изменение на Директива 2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС 
(„MiFID II“) и в съответствие с разпоредбите на Закона, Компанията е длъжна да категоризира клиентите („Клиенти“) 
като

(а) Търговия на дребно (включително статуса на Опитен клиент на дребно),


(б) Професионален; или


(в) Допустими контрагенти.


а) кредитни институции,


б) инвестиционни посредници,


в) други оторизирани или регулирани финансови институции,


г) застрахователни компании,


д) колективни инвестиционни схеми и управляващите дружествата на такива схеми,


е) пенсионни фондове и управляващите дружествата на такива фондове,


ж) търговци на стоки и стокови деривати,


з) местни жители и


и) други институционални инвеститори.


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Критериите за категоризиране на Клиенти въз основа на съответните разпоредби на Закона са, както следва:





2. КРИТЕРИИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ

A. Клиент на дребно: е клиент, който не е нито професионален, нито отговарящ на условията контрагент


Б. Instant Trading EU Ltd. може да предостави (при писмено искане) на непрофесионален клиент статута на опитен 
непрофесионален клиент само за жителите на Полша, когато условията, описани в параграф 4, са съвместно 
изпълнени.


B. Професионален клиент: е клиент, който притежава опит, знания и експертиза, за да взема свои собствени 
инвестиционни решения и е в състояние правилно да оценява рисковете, които поема. Такива клиенти трябва да 
попадат в една от следните категории:


1) Субекти, от които се изисква да бъдат упълномощени или регулирани да работят на финансовите пазари. Списъкът 
по-долу трябва да се разбира като включващ всички упълномощени субекти, извършващи характерните дейности на 
споменатите субекти: субекти, упълномощени от държава-членка съгласно Директива на Европейската общност, 
субекти, упълномощени или регулирани от държава-членка без позоваване на такава директива, и субекти, 
упълномощени или регулирани от трета страна:
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2) Големи предприятия, отговарящи на две от следните изисквания за размер на фирмена основа:


3) Национални и регионални правителства, включително публични органи, които управляват публичния дълг на 
национално и регионално ниво, централни банки, международни и наднационални институции като Световната 
банка, Международния валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други 
подобни международни организации.



4) Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е да инвестират във финансови инструменти, 
включително предприятия, предназначени за секюритизация на активи или други финансови сделки.


Г. Допустими контрагенти: са някое от следните образувания: кипърски инвестиционни посредници („CIF“), други 
инвестиционни посредници, кредитни институции, застрахователни компании, предприятия за колективно 
инвестиране в прехвърляеми ценни книжа („UCITS“) и управляващи дружества за ПКИПЦК, пенсионни фондове и 
техните управляващи дружества, други финансови институции, упълномощени от държава-членка или регулирани 
съгласно законодателството на Кипър или правото на Европейския съюз, национални правителства и техните 
кореспондентски служби, включително публични органи, които се занимават с публичния дълг на национално ниво, 
централни банки, централни Банкови и наднационални организации.


CySEC също така признава като допустими контрагенти други предприятия, отговарящи на предварително 
определени пропорционални изисквания, включително количествени прагове. В случаите, когато Компанията 
сключи сделки с такива предприятия, то ще получи изрично потвърждение от бъдещия контрагент, че трябва да е 
съгласно да бъде третирано като Приемлив контрагент. Това потвърждение се получава или под формата на общо 
споразумение, или по отношение на всяка отделна сделка. Тази категория получава най-ниско ниво на защита от 
съответния закон.

а) обща сума на баланса най-малко 20 000 000 евро,


б) нетен оборот най-малко  40 000 000 евро и


в) собствени средства най-малко 2 000 000 евро.


Непрофесионалните клиенти могат да кандидатстват за класифициране като опитни клиенти на дребно.


Непрофесионалните клиенти могат да поискат да бъдат категоризирани и третирани като професионални клиенти, в 
който случай ще им бъде предоставено по-ниско ниво на защита.


Професионалните клиенти могат да поискат да бъдат категоризирани и третирани като непрофесионални клиенти, в 
който случай ще им бъде предоставено по-високо ниво на защита.


Отговарящите на условията контрагенти могат да поискат да бъдат категоризирани и третирани като търговци на 
дребно или


Професионални клиенти, в който случай ще им бъде предоставено по-високо ниво на защита.


Заявките, както е в Приложението, са достъпни на уеб страницата или могат да бъдат изпратени на имейл: 

Важно е да се отбележи, че Компанията ще оцени определени количествени и качествени критерии в съответствие с 
разпоредбите на Закона и промяната на категоризацията ще зависи от абсолютната му преценка. Освен това 
Компанията си запазва правото да отхвърли всяка от горепосочените заявки за различна категоризация.


Също така е важно е да се отбележи, че Клиентът носи отговорността да уведоми Компанията в случай, че 
критериите на Клиента се променят, позволяващи различна категоризация.
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Instant Trading EU Ltd. може да предостави (при писмено искане) на непрофесионален клиент статут на опитен 
непрофесионален клиент само за жителите на Полша, когато са изпълнени съвместно следните условия: a) i, ii или iii 
и b) i, ii или III:

а). Клиентът на дребно е приключил през последните 24 месецаи отваряне на транзакции в областта на ДЗР 
(договори за разлика) с номинална стойност най-малко равностойността на PLN на 50 000 евро всяка, с 
честота най-малко 10 отварящи транзакции на тримесечие в рамките на четири тримесечия; или


ii. откриващи транзакции в ДЗР (договори за разлика) с номинална стойност най-малко равностойността в 
злота на 10 000 евро всяка, с честота най-малко 50 отварящи транзакции на тримесечие в рамките на четири 
тримесечия; или


iii. откриващи транзакции в ДЗР (Договори за разлика) с обща номинална стойност най-малко 
равностойността на PLN на 2 000 000 EUR всяка, когато Клиентът е сключил най-малко 40 транзакции за 
отваряне на тримесечие в рамките на четири тримесечия.(Еквивалентът на сумите, изразени в евро, се 
определя с помощта на средния обменен курс на еврото, публикуван от Националната банка на Полша, в сила 
в деня, предхождащ датата на подаване на заявлението от Клиента на дребно).


б). Клиентът на дребно има адекватни познания за деривати, включително ДЗР (договори за разлика), 
подкрепени от подходящ документ:и получаване на подходящи професионални сертификати, по-специално: 
Инвестиционен съветник, Брокер на ценни книжа, Дипломиран финансов анализатор, Мениджър на 
финансовия риск, Професионален мениджър на риска, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma; или


ii. подходящо образование в областта; или


iii. минимум 50 часа обучение по деривати, включително ДЗР (договори за разлика), потвърдено чрез 
получаване на подходящи сертификати или одобрения, издадени въз основа на проверка на знанията от 
съответните доставчици на обучение през последните 12 месеца; или


iv. потвърждение, че Клиентът на дребно извършва или е извършвал дейности или работи или е работил по 
трудов договор или друго договорно правоотношение, което води до изпълнение на функции, най-малко една 
година, на длъжност, която изисква професионални познания, свързани със сключването на сделки в ДЗР или 
други деривати.


4. КЛИЕНТИ, КОИТО ЗАЯВАТ ЗА ДА СЕ КЛАСИРАТ КАТО ОПИТНИ КЛИЕНТИ НА ДРЕБНО

Статутът на опитен непрофесионален клиент се получава само във връзка с определянето на Instant Trading EU Ltd на 
първоначалната маржин стойност по отношение на ДЗР и предоставянето на този статут на непрофесионален клиент 
не освобождава Instant Trading EU Ltd от каквито и да било други задължения към Клиента на дребно, както е 
предвидено в Решението и приложимото законодателство.
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5.1. Непрофесионален клиент трябва да подаде писмено искане за статут на опитен непрофесионален клиент.


5.2. Статутът на опитен непрофесионален клиент се предоставя само във връзка с определяне на първоначалната 
стойност на маржин депозит на ДЗР (договори за разлика).


5.3. Статусът на опитен непрофесионален клиент се предоставя само на непрофесионални клиенти, установени или 
намиращи се в обичайния ход на дейността. Пребиваване на територията на Република Полша се разбира като 
данъчно пребиваване на територията на Република Полша.


5.4. Instant Trading EU Ltd. може да присвои статут на опитен клиент на дребно само на заявителя, който отговаря на 
условията, посочени в параграф 4 от тази политика.


5.5. Основата за проверка на съответствието с условието, посочено в параграф 4, буква а) на тази политика, са по-
специално извлечения от операции с финансови инструменти за последните 24 месеца.


5.6. Основата за проверка на съответствието с условието, посочено в параграф 4, буква б) подраздел i), 
сертификатите или други неупоменати там са реномирани сертификати, потвърждаващи знанието на 
непрофесионалния клиент за вземане на правилни инвестиционни решения, както и правилната оценка на 
рисковете, свързани с тези решения.


5.7. Основата за проверка на съответствието с условието, посочено в параграф 4, буква б), подраздел ii), са по-
специално дипломи, приложения към дипломи или други документи, потвърждаващи получаването на подходящо 
образование.


5.8. Основата за проверка на съответствието с условието, посочено в параграф 4, буква б), подраздел (iii), са 
сертификати или други потвърждения, издадени въз основа на проверка на миналото, потвърждаваща, че са 
завършени поне 50 часа производно обучение, включително


ДЗР (договори за разлики), издадени от съответните доставчици на обучение (доставчици на ДЗР или други субекти, 
притежаващи подходящи умения и човешки ресурси за провеждане на обучение и проверка на знанията, придобити 
по време на обучението) през последните 12 месеца, изчислени спрямо датата на кандидатстване.


5.9. Основата за проверка на съответствието с условието, посочено в параграф 4, буква б), алинея (iv), може да бъде 
по-специално автобиография, удостоверение за работа, гражданскоправни договори, определящи обхвата на 
задълженията или друго доказателство за старшинство във финансовия сектор; и познания в областта на 
инвестирането в определени финансови инструменти и декларация за познанията на клиента в обхвата на 
финансовите инструменти или брокерските услуги, предоставяни на клиента.


Инстант Трейдинг ЕС ООД може да поиска от клиента да предостави допълнителни документи, ако предоставените 
документи не са достатъчни, за да потвърдят опита на клиента.


5.10. Когато клиентът е търговец, представителят, предмет на оценката, трябва да има право да взема 
инвестиционни решения от името на това лице (предприемач) в съответствие с правилата за представителство на 
субекта.


5.  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТАТУТ НА ОПИТЕН КЛИЕНТ НА ДРЕБНО

6.  КЛИЕНТИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ТРЕТИРАТ КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Клиенти, различни от посочените в раздел 2(B), могат да поискат да бъдат третирани като професионалисти, при 
условие че са изпълнени поне два от следните критерии:

а) Клиентът е извършил сделки в значителен размер на съответния пазар със средна честота 10 на тримесечие 
през предходните четири тримесечия,
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б) размерът на портфейла от финансови инструменти на Клиента, определен като включващ парични депозити 
и финансови инструменти, надвишава 500 000 евро,


в) Клиентът работи или е работил във финансовия сектор поне една година на професионална позиция, която 
изисква познаване на предвидените сделки или услуги.

а) те трябва да заявят писмено пред Компанията, че желаят да бъдат третирани като професионални клиенти, 
като цяло или по отношение на конкретна инвестиционна услуга или сделка, или вид сделка или продукт;


б) Компанията трябва да им даде ясно писмено предупреждение за защитата и правата за обезщетение на 
инвеститорите, които могат да загубят;


в) те трябва да заявят писмено, в отделен документ от договора, че са наясно с последиците от загубата на 
такива защити.


В случай на юридическо лице горепосочената необходимост трябва да бъде удовлетворена от лицето, 
упълномощено да извършва сделки от името на субекта.


Клиентите, определени по-горе, могат да се откажат от ползата от подробните правила за поведение само когато се 
спази следната процедура:


Преди да реши да приеме искане за отказ, Компанията трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да 
гарантира, че Клиентът, който иска да бъде третиран като професионален клиент, отговаря на съответните 
изисквания, посочени по-горе.


Въпреки това, ако Клиентите вече са били категоризирани като професионалисти по параметри и процедури, 
подобни на тези по-горе, не е предвидено техните взаимоотношения с Компанията да бъдат засегнати от нови 
правила, приети в съответствие с Директивата.


Професионалните клиенти са отговорни да информират Компанията за всяка промяна, която може да повлияе на 
текущата им категоризация. Ако Компанията разбере, че Клиентът вече не отговаря на първоначалните условия, 
които са го направили допустим за професионално лечение, тя ще предприеме съответните действия.


7. IИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ЗАЩИТА

Допълнителната защита, предоставена на непрофесионален клиент в сравнение с професионален клиент или 
отговарящ на условията контрагент, включва без ограничение следното:

(a) На клиентите на дребно се предоставя повече информация относно таксите, таксите и разходите на 
Компанията,


(b) На непрофесионалните клиенти се предоставя повече информация и оповестявания относно услугите и 
продуктите на Компанията,


(c) От непрофесионалните клиенти се изисква да предоставят повече информация относно своите познания и 
опит в инвестиционната област, за да може Компанията да прецени дали предвидената инвестиционна услуга 
или продукт е подходящ за Клиента,


(d) Компанията трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че поръчката на 
непрофесионален клиент се изпълнява като такава, за да получи възможно най-добри резултати („Най-добро 
изпълнение“),


(д) Непрофесионален клиент ще получи информация относно изпълнената си поръчка своевременно и с 
повече подробности относно съдържанието,


(е) Клиент на дребно, на когото е предоставена услугата по управление на портфейла, ще получава по-подробна 
и честа информация,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Формуляр за заявка за промяна на категоризация на клиента

*Забележка: Ако поисканата от Вас клиентска категоризация е „Професионален“, тогава трябва да попълните и 
раздел 2.

Instant Trading EU Ltd

Формуляр за заявка – Промяна на категоризацията на клиента

1. Данни за акаунта


    1.1. Име на титуляра на сметката:


    1.2. Номер на сметка:


    1.3.  Моля, изберете желаната от Вас категоризация


        ●               Клиент на дребно


        ●               Професионален клиент (*)


        ●               Допустим контрагент


    1.4. Моля, посочете причината за Вашата заявка:


(ж) Непрофесионален клиент ще бъде информиран за отговорността на Компанията във връзка с възможната 
платежоспособност на попечителя, където се държат финансовите инструменти на Клиента,


(з) Непрофесионален клиент ще бъде информиран за Политиката за конфликт на интереси на Компанията,


(i) Клиент на дребно ще бъде информиран за процедурите за обработка на жалби на Компанията,


(j) Непрофесионален клиент ще бъде информиран за всякакви съществени затруднения, свързани с 
правилното изпълнение на тяхната поръчка(и), веднага щом Компанията разбере за трудността,


(к) Непрофесионален клиент отговаря на условията за евентуално покритие от компенсационния фонд на 
инвеститора.
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*Забележка: Клиенти, които искат да бъдат третирани като професионали, трябва да изпълняват поне два от 
гореспоменатите критерии.

       ●     с незначителен размер, на съответния пазар със средна честота 20 на тримесечие през предходните 
четири тримесечия.


     б) размерът на портфейла ми от финансови инструменти, дефиниран като включващ парични депозити и 
финансови инструменти: 


       ●     по-малко от 50 000 евро;


       ●     между 50 000 евро - 200 000 евро;


       ●     между 200 000 евро - 400 000 евро;


       ●     между 400 000 евро - 500 000 евро; и


       ●     надхвърля 500 000 евро


    в) Работя или съм работил:


       ●     във финансовия сектор за по-малко от една година на професионална позиция, която изисква 
познаване на предвидените сделки или услуги;


       ●     във финансовия сектор поне една година на професионална позиция, която изисква познаване на 
предвидените сделки или услуги;


       ●     в сектора на недвижимите имоти;


       ●     в сектора на бизнес администрацията;


       ●     строителна индустрия;


       ●     здравна индустрия;


       ●     Друго.


Декларация:


С настоящото потвърждавам, че съм прочел и разбрал Политиката за категоризиране на клиенти и разбирам, че има 
някои последици от моето искане за промяна на категоризацията на клиента, включително загуба на известна 
защита, предоставена ми, ако премина от Търговия на дребно към Професионален клиент. Част от защитата, която 
ще бъде загубена като професионален клиент, включва, но не се ограничава до:





●                 На непрофесионалните клиенти се предоставя повече информация относно таксите и разходите на 
Компанията;


●                 Непрофесионалните клиенти предоставят повече информация относно своите знания и опит в 
областта на инвестициите, за да може Компанията да прецени дали предвидената инвестиционна услуга 
или продукт е подходяща за Клиента;


●                 Компанията трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че поръчката на 
непрофесионален клиент се изпълнява като такава, за да получи възможно най-добри резултати;
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Пълно име:

Подпис: 

Дата:

●                 Непрофесионален клиент ще получава информация относно изпълнената си поръчка своевременно и с 
повече подробности относно съдържанието;


●                Непрофесионален клиент ще бъде информиран за отговорността на Компанията във връзка с 
възможната платежоспособност на попечителя, където се държат финансовите инструменти на Клиента;


●                Непрофесионален клиент ще бъде информиран за Политиката на конфликт на интереси на 
Компанията;


●                Непрофесионален клиент ще бъде информиран за процедурите за разглеждане на жалби на 
Компанията; и


●                Непрофесионален клиент отговарящ на условията за евентуално покритие от компенсационния фонд 
на инвеститора.
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