
Застрахователни обезщетения Никакви

Условия: Спот инструментът ДЗР няма дата на падеж. В този инструмент няма предварително определен период на държане на инвестиция или 
изтичане на договора – това е инвестиция с отворен срок, която се купува и продава по Ваша преценка. Моля, консултирайте се с уебсайта на 
ITEU за часовете за търговия.

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Индикаторът за обобщен риск е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. 

Индикатор за риск Lower risk 1 2 3 4 5 6 7 Higher risk

Показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движения на пазарите или защото не сме в състояние да Ви платим. Класифицирахме 
този продукт като 7 от 7, което е най-високият рисков клас. Той оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати на много високо ниво при 
лоши пазарни условия. Бъдете наясно с валутните рискове. Когато търгувате с ДЗР, който е деноминиран във валута, различна от основната 
валута или валута, която имате на депозит във Вашата сметка при нас, всички маржове, печалби, загуби и кредити и дебити за финансиране във 
връзка с това ДЗР се изчисляват използвайки валутата, в която е деноминиран ДЗР. Този риск не се взема предвид в показания по-горе 
индикатор. При някои обстоятелства, ако Вашата сметка не съдържа достатъчно собствен капитал, за да изпълни приложимите изисквания за 
маржин, Вашите отворени позиции ще бъдат ликвидирани. Общата загуба, която може да понесете, може значително да надхвърли 
първоначалното изискване за маржин, но не може да надвишава собствения капитал във Вашата сметка за ДЗР на дребно. Може да не успеете 
лесно да затворите позицията си или да се наложи да продавате на цена, която значително влияе върху реализираната Ви печалба/загуба. 
Пазарите може да паднат за една нощ и може да не успеем да затворим Вашата позиция на цена, която би предотвратила загуби, по-големи от 
първоначално депозирания маржин. Освен това, ако Instant Trading EU LTD не е в състояние да Ви плати дължимото, можете да загубите цялата си 
инвестиция.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОЗИ ПРОДУКТ?

Вид: Извън гишета (“OTC”) Деривативен договор за разлика (“ДЗР”) -  (“OTC”) – Форекс ДЗР

Предвиден инвеститор на дребно: Този продукт е предназначен за инвеститори, които искат да получат експозиция към базовата валутна двойка 
и които разбират, че като държат този инструмент, те получават експозиция към базовия актив на база ливъридж и могат да загубят повече от 
първоначалния маржин, депозиран за отваряне на позицията. Имайте предвид обаче, че ESMA предписва, че загубите, отчетени от инвеститорите 
на дребно, не могат да надвишават като цяло средствата, инвестирани в сметка за ДЗР на дребно.

Например, Вие депозирате €10,000 във Вашата сметка за ДЗР на дребно и отваряте дълга позиция с условна стойност от €80,000. Първоначалният 
маржин, платен за отваряне на позицията, е 4000 евро. Ако позицията загуби 15% от първоначалната си стойност и бъде закрита, ще отчетете 
загуба от €12,000. Загубата ще погълне целия собствен капитал на сметката Ви, но като инвеститор на дребно няма да Ви се налага да плащате на 
ITEU отрицателното салдо от 2000 евро.

Цели: 
 Форекс ДЗР не са допускани за търговия на фондовата борса инструмент, но се търгуват като договор извън борсата между Вас и Instant 

Trading EU Ltd.
 Форекс ДЗР Ви позволява да сте изложени на движението на цените на основната валутна двойка (основната валута и валутата на 

котировката). Форекс ДЗР е споразумение между Вас и Instant Trading EU Ltd за обмен на разликата в цената на базовия актив за определен 
период от време. Разликата, която се обменя, се определя от промяната в обменния курс между две валути. По този начин, ако обменният курс 
на основната валута се повиши, Вие получавате пари в брой във валутата на сетълмента от Instant Trading EU Ltd и обратно. Форекс ДЗР може 
да се купи дълго или да се продаде късо, за да отговаря на Вашето виждане за посоката на пазара в бъдеще.

 Форекс ДЗР е продукт с ливъридж, който изисква от Вас да депозирате по-малка сума пари като маржин от условната стойност на позицията. 
За инвеститорите на дребно Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) налага минимален първоначален маржин от 3,33% или 5% от 
номиналната стойност на Форекс ДЗР, в зависимост от валутната двойка, и изисква ITEU да ликвидира отворени позиции, ако отговарящият на 
условията собствен капитал (ДЗР пари в брой и нереализирани ДЗР P&L) във Вашата ДЗР сметка падне под 50% от първоначалните изисквания 
за маржин за всички ДЗР позиции. Освен това ITEU установява изисквания за собствен маржин на базата на историческата волатилност на 
базовата валутна двойка и други фактори и ще приложи изискването за собствен маржин, ако то е по-високо от изискването на ESMA.
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ЦЕЛ: Този документ Ви предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията се 
изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби на този продукт и да Ви 
помогне да го сравните с други продукти.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. 82.06% от сметките на инвеститорите на дребно губят 
пари при търгуване на ДЗР с Instant Trading EU Ltd. Трябва да помислите дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да 
поемете високия риск от загубата на парите си.

Предстои Ви да закупите продукт, който не е прост и може да е труден за разбиране

ПРОДУКТ

ИМЕ НА ПРОДУКТА: Форекс ДЗР

PRIIP Производител: Instant Trading EU Ltd (ITEU)

Компетентен орган: Кипърска комисия за ценни книжа и борси („CySEC“ или „Комисия“) с номер на лиценз 266/15

support@instaforex.euwww.instaforex.eu30 септември 2022 г.

mailto:support@instaforex.eu
http://www.instaforex.eu
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Какво се случва, ако Instant Trading EU Ltd не може да плати?

Парите на клиентите, държани от Компанията, се държат в отделни банкови сметки, отделно от собствените средства на Компанията, и се пазят 
от кредитни институции с висок рейтинг в Европа. Компанията извършва на дневна база вътрешни и външни съгласувания, както се изисква от 
CySEC и предписано от правилата на MiFID II за Компанията, за да гарантира, че поддържа адекватни суми в сметките на своите клиенти за 
покриване на всички клиентски средства.

В малко вероятния случай, че Компанията да не може да Ви изплати сумата, клиентът може да се свърже с Фонда за компенсация на 
инвеститорите ("ICF"). ICF е кипърският задължителен фонд от последна инстанция за клиенти на кипърски инвестиционни дружества („CIF“). 
Това означава, че ICF може да плати компенсация до 20 000 евро на отговарящ на условията клиент, ако Компанията не е в състояние да 
изпълни финансовите си задължения. Действителното ниво на обезщетение, което ще бъде изплатено от ICF, ще се основава на Вашето искане. 
ICF е независим орган, създаден съгласно Закона за инвестиционни услуги и дейности и регулирани пазари от 2007 г., от който Компанията е 
част, тъй като е упълномощен и регулиран от CySEC (номер на лиценз: 266/15).

Какви са разходите?

Намаляването на доходността („RIY“) показва какво влияние ще имат общите разходи, които плащате, върху възвръщаемостта на инвестицията, 
която може да получите. Общите разходи вземат предвид еднократните, текущите и непредвидените разходи. Показаната тук сума е 
кумулативни разходи за самия продукт за прогнозен период на задържане от 1 ден. Цифрите предполагат, че инвестирате 10 000 евро за 
условна стойност от 300 000 евро. Цифрите са приблизителни и може да се променят в бъдеще.
Разходи във времето


Лицето, което Ви продава или Ви съветва за този продукт, може да Ви начисли други разходи. Ако е така, този човек ще Ви предостави 
информация за тези разходи и ще Ви покаже въздействието, което всички разходи ще имат върху Вашата инвестиция с течение на времето.

Предположенията, използвани в анализа на ефективността, са описани по-долу:

Сценарии за изпълнение: Развитието на пазара в бъдеще не може да бъде точно предвидено. Показаните сценарии са само индикация за някои от 
възможните резултати, базирани на скорошни възвръщаемости. Действителната възвръщаемост може да бъде по-ниска.

Представените сценарии са оценка на бъдещото представяне въз основа на доказателства от миналото за това как варира стойността на тази 
инвестиция. Това, което получавате, ще варира в зависимост от това как се представя пазарът и колко дълго държите ДЗР Различните сценарии 
показват какво може да получите обратно при различни пазарни обстоятелства и не отчитат ситуацията, при която не сме в състояние да Ви 
платим. Този документ с ключова информация се отнася за всеки ДЗР. За всяка сделка, която въвеждате, Вие ще носите отговорност за избора на 
инструмента за ДЗР, времето за отваряне и затваряне, размера на сделката (риск) и дали да използвате някакви функции за намаляване на риска 
(като поръчки за стоп-лос).

Ефективността и рисковете, свързани с този продукт, зависят от редица фактори, някои от които се определят от клиента, като ливъридж на 
сметката, ливъридж на използване и период на държане.
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Състав на разходите

Таблицата по-долу показва:


• Въздействието на различните видове разходи.


• Какво означават различните категории разходи.

* за типове ECN, ECN PRO и VIP акаунти показаният спред е средният плаващ спред 
** всички стойности са показани в пипсове

Колко дълго трябва да го задържа и мога ли да изтегля пари по-рано?

Препоръчителен (необходим минимален) период на задържане: Няма

Няма препоръчителен период на задържане или минимален период на задържане. Няма да има никакви последствия, ако решите да 
затворите позицията си, освен да прекратите експозицията си към базовия актив в този момент.

Предсрочно прекратяване може да възникне в случай, че акаунтът Ви няма достатъчно средства за поддържане на изискването за маржин за 
Вашата позиция, в резултат на определени корпоративни действия, или ако Instant Trading EU LTD по други причини реши да прекрати ДЗР, или 
ако Instant Trading EU LTD трябваше да станат неплатежоспособни.

Как мога да се оплача?

Трябва да подадете жалба на имейл compliance@instaforex.eu. Можете да намерите копие от Процедурата за разглеждане на жалби на 
Компанията тук.

Ако не сте доволни от окончателното решение на Компанията, тогава можете да подадете жалба до Финансовия омбудсман на адрес 
http://www.financialombudsman.gov.cy.

Друга релевантна информация

Тук са включени допълнителни важни документи като Общи условия, Политика за изпълнение на поръчки, Политика за поверителност, 
Разкриване на риска, Разкриване на информация по стълб III и др. Това са важни документи, които трябва да прочетете и разберете, преди да 
отворите сметка и да търгувате с Компанията.

Прогнозен период на задържане: 1 ден

Инвестиция: 10 000 евро

Условна сума: 300 000 евро

Клиентът използва напълно наличния маржин на платформа за 
търговия.

https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/complaint_handling_procedure.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy

