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Instant Trading EU Ltd. е компания, учредена и регистрирана в съответствие със законите на
Република Кипър под регистрационен номер ΗΕ 266937, със седалище в 23A, Spetson, Leda
Court, Block B, Office B203, Mesa Geitonia, CY- 4000 Limassol, Cyprus, притежател на лиценз от
Кипърската комисия по ценни книжа и борси (наричана по-долу „CySEC“) да действа като
кипърска инвестиционна компания с лиценз № 266/15 за предоставяне на инвестиционни и
спомагателни услуги (наричана по-долу „Компанията“). Компанията предлага услуги на
своите Клиенти чрез Платформата(ите) за търговия.

Използваните тук термини се тълкуват, както е посочено по-долу. Термините, които не са
описани тук, се тълкуват в съответствие с раздела „Условия“ на Общите условия на
Компанията или както е прието да се употребяват от участниците на финансовите пазари.

Определения

Уебсайт на свързана страна означава уебсайтът на instaforex.com, управляван от
Компанията, който предоставя техническото решение на системата ФорексКопи.

Наличните средства за комуникация ще означават всяка регистрирана форма на
взаимодействие в Клиентския кабинет чрез системата Портфолио OYS, телефон,
месинджъри и имейли.

Мониторинг означава определена страница, която предоставя информация за портфейлите
на Компанията.

OYS е съкращение на On Your Side („На ваша страна“).

Клиент означава физическо лице или компания, която е сключила Клиентско споразумение
с Компанията и е открила търговска сметка. Тук Клиентът означава също физическо лице
или компания с отворена търговска сметка, желаещо да се регистрира в системата на
Портфолио OYS.

Компанията се счита за Търговец в случая на портфолио(а), които Компанията може да е
събрала.

Комисионата на Компанията е комисиона, която Компанията получава от Последователя в
съответствие със ставка за участие в системата на Портфолио OYS, установена, когато
Последователят избере да следва Компанията.

Портфолиото на Компанията е специална сметка за търговия, която се състои от търгуеми
активи (един или повече), Портфолио и се управлява от Компанията на платформата MT4 за
целите на

- инвестиции във финансови инструменти за генериране на печалба,
- създаване на активно Портфолио, което да се популяризира сред Клиентите с цел

копиране на сделки в сметките на Последователите,
- вътрешно автоматизирано изчисляване на комисионите на Компанията, платими от

Последователите,
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- cизчисляване на печалби или загуби,
- други подобни търговски операции.

Общите условия на Компанията (Клиентско споразумение) е споразумението за публична
оферта, прието от физическо лице или компания преди регистрация като Клиент на
Компанията.

Последователят означава клиент на Компанията, инвеститор в Портфолиото OYS,
регистриран като последовател.

Сметката на Последователя означава специална лична сметка на платформата MT4,
регистрирана в Компанията за вътрешно изчисляване на депозитите, тегленията, печалбите,
загубите, таксите и други подобни на Клиента, както и на сумата, дължима на Компанията за
услугата Портфолио OYS.

Кабинет (зона) на Последователя означава определена лична зона, където цялата
информация, свързана с акаунта, се предоставя на Клиента.

Портфолиото OYS са портфолиа, съставени от Компанията.

Сметката в OYS (портфолио) е сметка, регистрирана в Компанията за присъединяване към
системата за копиране на Портфолио OYS.

Услугата Портфолио OYS е инвестиция и/или търговия с ДЗР и ценни книжа чрез копиране
на сделките от портфолиата, съставени от Компанията.

Настоящото споразумение ще означава това „Условия на Споразумението за услугата
Портфолио OYS“.

1. Обхват на услугите

1.1 Настоящите Общи условия обхващат целия обхват на услугите, предоставяни от
Портфолио OYS, включително, но не само, използването на уебсайтовете и/или
приложенията на Компанията и свързаната страна, използването на търговски услуги
и услугите на Портфолио OYS, събирането и съхранението на данни, материали за
изтегляне от уебсайтовете на Компанията и свързаната страна, финансова
информация, публикувана на уебсайтовете на Компанията и свързаната страна (както
от Компанията, така и от свързана страна), електронно съдържание, информация в
реално време за обменния курс на валутите, инструменти за изпълнение на
транзакции на валутния пазар чрез Интернет или по телефона и всякакви други
функции, съдържание или услуги, които Компанията може да добави в бъдеще. Тези
Общи условия обхващат всякаква форма на комуникация между Компанията и
Клиента, включително имейл, телефон и всякакви други средства за комуникация, за
които страните се договорят.
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1.2 Услугите се предлагат във връзка със сделки с ценни книжа, при които притежателите
на ценни книжа (например акции) могат да се възползват от капиталовите печалби
чрез продажба на акции; договори за разлики, при които базовите активи включват
чуждестранна валута, акции, индекси, стоки и виртуални активи (общо наименование
„ДЗР“). Компанията си запазва правото да модифицира, преустановява или
прекратява, временно или окончателно, всички или част от услугите на Компанията
със или без предизвестие. Последователят се съгласява, че Компанията не носи
отговорност за модификации, спиране или прекратяване на всички или на част от
услугите на Компанията.

1.3 Използвайки Портфолио OYS, Последователят се съгласява да използва услугата за
управление на портфолио ФорексКопи на Компанията.

1.4 Преди Последователят да се включи в Портфолио OYS, Компанията ще прецени кои
стратегии за търговия са подходящи за Последователя и при какви условия
(„Оценката за пригодност"). Компанията ще актуализира Оценката за пригодност от
време на време. Последователят потвърждава и признава с настоящото, че оценката
на Компанията за използването от Последователя на Портфолио OYS се извършва
въз основа на информацията и документите, предоставени от Последователя, а
Последователят допълнително потвърждава истинността, коректността и пълнотата
на такава информация. С настоящото споразумение Последователят признава, че
Компанията може да разчита на такава информация и че Последователят носи
отговорност за всякакви щети или загуби, които могат да възникнат в резултат на
неточност. Последователят може да преразгледа своя въпросник за пригодност по
всяко време и да прецени дали е имало промяна в неговия опит, целите на търговия
и/или финансовото състояние.

1.5 Компанията предоставя на Последователя Оценката на пригодност и услугата
Портфолио OYS.

1.6 Компанията ще докладва на Последователя за получените транзакции, както са
дефинирани тук и/или получени от Последователя, свързани с услугата Портфолио
OYS.

1.7 При вземането на решение да инвестира в Портфолио OYS на Компанията и/или да
следва конкретна стратегия, Последователят е взел предвид цялото си финансово
състояние, включително финансови ангажименти. Последователят разбира, че
използването на Портфолио OYS е силно спекулативно и че Последователят може да
понесе загуби, надвишаващи сумата, инвестирана в Портфолио OYS, и евентуално
общата сума по неговата сметка.

1.8 Последователят е прегледал и признал рисковете, свързани с Портфолио OYS, както
са описани тук, включително, но не само, автоматизирано изпълнение на търговията,
при което отварянето и затварянето на сделки става в сметката на Последователя без
ръчната намеса на Последователя.
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1.9 С настоящото споразумение Последователят упълномощава Компанията да ограничи
и/или задържи инвестиция в Портфолио OYS въз основа на текущите оценки на
пригодност на Компанията в съответствие с нейните политики и процедури. Освен
това Последователят упълномощава Компанията да изпълнява всички действия,
предприети от Компанията, в които Последователят е избрал да инвестира. Тези
действия се предприемат автоматично, след като депозитът, направен от
Последователя, бъде получен от Компанията и депозиран в сметката на
Последователя към OYS, и не е задължително да изискват предварително
разрешение. С настоящото споразумение Последователят потвърждава, че по всяко
време, по свое усмотрение, Последователят може да спре всяка дейност на
Портфолио OYS, извършвана от Последователя, като съобщи заявката чрез Системата
за копиране на портфолио (Copy Portfolio System) или се свърже с мениджъра на
акаунта по телефон, имейл или по друго средство на комуникация.

1.10 Предоставянето на Портфолио OYS не представлява инвестиционен съвет от страна
на Компанията. Последователят използва Портфолио OYS на свой риск и Компанията
и нейните филиали, служители, клиенти и агенти не носят отговорност за загуби, които
Последователят може да понесе в резултат на използването на такива функции.

1.11 Последователят потвърждава, че поради структурата на Таксите (Такси върху
печалбата и Търговски разходи), в някои случаи размерът на Таксите може да бъде
значителен. Всички те се определят от Компанията, описани в специални Портфолиа
OYS, които Последователят избира за копиране и се приемат от Последователя,
когато той/тя се абонира за услугата за копиране на Портфолио OYS.

1.12 Последователят се съгласява да получава отчети за транзакции и известия, ако
отрицателният резултат от копиране на сделки се обезцени с 10% или повече.
Известията се изпращат по имейл не по-късно от края на работния ден, когато прагът
е надвишен, или до края на следващия работен ден.

1.13 Клиентът се съгласява, че абонаментът за услугата за Копиране на портфолио се
извършва по време на регистрацията на сметката на Клиента към OYS чрез
Клиентския кабинет.

2. Система Портфолио OYS - Компанията

2.1 Компанията ще генерира комисиона от Последователя, където комисионата на
Компанията е договорена такса от копирани транзакции по сметките на
Последователите през целия период на офертата. Подробности можете да намерите
на уебсайта и в Спецификацията на търговските инструменти.

2.2 Компанията потвърждава, че участва в системата Портфолио OYS с най-добри
намерения и действа в най-добрия интерес на Последователите, които копират
Портфолиото на Компанията.

2.3 Компанията предоставя на участниците в системата Портфолио OYS достъп до ИТ
системата на Компанията, предназначена за обмен на информация между различни
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акаунти, за да позволи на заинтересованите страни да копират сделките на други
страни, когато Компанията действа като средство за обмен на информация, както и
управител на такси, начислявани на Последователя в полза на Компанията.

2.4 Компанията не носи отговорност към участниците в системата Портфолио OYS за
пропуснати печалби или загуби, които могат да възникнат пряко или косвено в
резултат на търговски операции, извършени или неизпълнени от Компанията.
Последователят потвърждава и поема всички рискове. Последователят разбира, че
Оповестяването на риска може да не съдържа пълна информация за възможните
рискове и поема всички рискове, причинени разумно от Компанията или трета страна.
Последователят с настоящото споразумение признава риска от всички загуби,
понесени от инвестиции в Портфолио OYS.

2.5 Компанията не носи отговорност към участниците в системата Портфолио OYS за
пропуснати печалби или загуби, които могат да възникнат пряко или косвено в
резултат на тяхното непознаване на регулаторните документи или схемите за
сътрудничество.

2.6 Компанията не носи отговорност за:

а) Последователят губи достъп до своите търговски сметки или трети страни
получават достъп до тези сметки. В този случай Последователят поема всички
възможни рискове.
б) Непредвидени закъснения при теглене на средства или прехвърлянето им между
сметки (ако те възникнат по вина на Компанията).
в) Техническа неизправност, ако възникне не по вина на Компанията, а на партньора
на Компанията или други страни, които не са служители на Компанията.
г) Загуби на Последователя, които възникват по време на операции по поддръжка на
сървърите на Компанията.

2.7 Последователят потвърждава с настоящото, че съгласно настоящото споразумение
Компанията ще осигури техническо изпълнение на системата Портфолио OYS, като
отказвайки всякаква отговорност за резултатите от сделките в сметката на
Последователя.

 
3. Рискове, свързани с Търговията с копиране

Компанията предоставя на Последователя възможността да взаимодейства, проследява и
копира Портфолио OYS чрез използване на информация и/или копиране на функции за
търговия, предоставени и/или налични на уебсайтовете и/или платформите за търговия на
Компанията и свързаната страна. Портфолио OYS е свързано с различни рискове и
Последователят се приканва внимателно да прочете и обмисли следните рискове, преди да
използва системата Портфолио OYS:
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3.1 Портфолио OYS включва автоматично изпълнение на търговията, което означава, че
сделките се отварят и затварят в сметката на Последователя без ръчна намеса на
Последователя.

3.2 При вземане на решение да инвестира в Портфолио OYS и/или да следва определена
стратегия, Последователят е разгледал цялото си финансово състояние, включително
финансови ангажименти, и разбира, че използването на Портфолио OYS е силно
спекулативно и че Последователят може да понесе загуби, надвишаващи сумата,
инвестирана в Портфолио OYS, до общата сума, инвестирана в сметката му.

3.3 Компанията, нейните партньори, техните служители и агенти не са инвестиционни или
финансови съветници. Ако Последователят взема инвестиционни решения,
разчитайки на информация, достъпна на уебсайтовете на Компанията и свързаната с
нея страна, или в резултат на използването на функциите на Портфолио OYS,
Последователят прави това на свой риск, докато Компанията, свързаните с нея лица,
техните служители и агенти не носят отговорност за загуби, които Последователят
може да понесе.

3.4 Последователят не трябва да взема каквото и да е инвестиционно решение, без
първо да проведе собствено проучване. Последователят е единствено и
изключително отговорен за определяне дали дадена инвестиция, стратегия или друг
продукт или услуга са подходящи или уместни за него въз основа на инвестиционните
цели на Последователя и личното му и финансово състояние.

3.5 Ако Последователят прави допълнителни сделки в сметката си или модифицира или
анулира поръчка, генерирана от Портфолио OYS, Последователят може да постигне
съществено различен резултат от Компанията.

3.6 Последователят се съгласява, че ако по някаква техническа и/или организационна
причина абонаментът на Последователя за Портфолио OYS бъде спрян по друг начин,
освен прекратяване на абонамента от Последователя или Компанията, Компанията не
носи отговорност за сделки, които са останали отворени след такова прекратяване на
абонамента. Последователят приема, че такива сделки, оставени отворени, могат да
бъдат печеливши или също така да доведат до загуба. В случай, че Последователят не
поиска сделките да бъдат затворени (включително случаите, когато Последователят
не е бил информиран, че абонаментът е спрян поради технически или организационни
проблеми), Последователят приема горното и всички рискове, произтичащи от
оставането на сделките отворени.

 
3.7 Последователят потвърждава, че Портфолио OYS е технически усъвършенствана

услуга и в бъдеще от време на време с относително висока вероятност могат да
възникнат конкретни грешки. Последователят потвърждава, че Портфолио OYS не
взема решения за сделки, а само предава информация за сделки от една сметка в
друга. По този начин, в ситуации, при които такова предаване се извършва с грешка
(или не е извършено поради грешки), Последователят го приема като случайно
обстоятелство, което не влияе математически на вероятността Последователят да
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получи печалба или загуба и следователно не може да се счита за причина за
изискване от Компанията на каквито и да било печалби или компенсация за
претърпени загуби, превишаващи тези в ситуации, когато такова предаване на
информация е извършено без грешка.

 
3.8 Копираните позиции на Компанията (по отношение на всички финансови

инструменти) се копират в размер, равен или на минималната сума на позицията, или
на пропорционалната сума на копираната сделка към реализирания собствен
капитал на копираното Портфолио OYS. Тези позиции трябва да имат съответния
ливъридж в максимално възможната степен. Сделки под минималната сума на
сделката не се отварят. Всички такива позиции няма да бъдат приети от Компанията,
по каквато и да е причина, без да се предоставя допълнително известие и/или без
действия от страна на Последователя. Последователят трябва да бъде в състояние и
подготвен да понесе загубата на цялата инвестиция, направена в резултат на депозит
на сума под минимума или заявка за търговия под минималната сума за търговия.
Последователят носи пълна отговорност за всички загуби, които претърпява в
резултат от изпълнението на инструкциите на Компанията, генерирани в резултат на
използване на която и да е от функциите на Портфолио OYS.

 
3.9 Статистическите данни за минали резултати, които се появяват на уебсайтовете на

Компанията или свързаната страна или в приложения, не са показателни за бъдещи
резултати и трябва да се считат за хипотетични. Важно е да се разбере, че миналото
изпълнение не е гаранция за бъдещо изпълнение. Не се прави представяне или
гаранция, че дадена сметка ще постигне или е вероятно да постигне печалби или
загуби, подобни на показаните. Нито има гаранция, че оценката на риска в Портфолио
OYS всъщност няма да бъде по-висока. Компанията не гарантира отварянето на
каквато и да е поръчка. Следователно Последователят може да загуби до
първоначалната сума, депозирана в сметката, посветена на конкретното Портфолио.

3.10 Резултатите от хипотетичните показатели имат присъщи ограничения.
Действителният процент печалби/загуби, преживявани от Последователя, ще варира
в зависимост от много фактори, включително, но не само, салда по начална сметка
(включително депозити и тегления), пазарни действия, настройки на сметката на
Последователя и действителното представяне на копираното Портфолио на
Компанията.

 
3.11 Никой аспект от информацията за системата Портфолио OYS, предоставена на

уебсайтовете на Компанията и свързаната с нея страна, не е предназначен да
предоставя инвестиционни, данъчни или други финансови съвети от какъвто и да
било вид. Всяко подобно съдържание не се счита за заместване на професионални
финансови и инвестиционни съвети. Ако Последователят реши да участва в
транзакции, като избере да копира конкретно Портфолио, то такива решения и сделки
и всички последици от тях са отговорност единствено на Последователя. Компанията
и нейните партньори не предоставят инвестиционни консултации директно,
индиректно, имплицитно или по какъвто и да е начин, предоставяйки такава
информация и/или функции на разположение на Последователя. Последователят
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винаги трябва да провежда свои собствени проучвания и вземане на решения за
инвестиции.

4. Условия за ползване на системата Портфолио OYS

4.1 Системата Портфолио OYS е софтуерен продукт, предназначен за техническо
внедряване и автоматизиране на всички процеси на копиране между търговски
сметки, регистрирани в системата Портфолио OYS. Системата Портфолио OYS трябва
да осигурява следните автоматизирани процеси:

1) Регистрация на Последователя в системата Портфолио OYS;
2) Абонаментът на Последователя за сметката на Компанията с цел копиране и

последващо изпълнение на поръчките на Компанията в сметката на
Последователя.

3) Изчисляване на тримесечна комисиона, която следва да се плаща от
Последователя на Компанията за печеливши сделки;

4) Изчисляване на комисиона по време на ликвидация на позиции, копирани от
Портфолиото на Компанията (затваряне или продажба на активи в копираното
Портфолио), дължими на Компанията;

5) Кредитиране на комисиона по сметката в MT4 на Компанията;
6) Приспадане на комисиона от сметката в MT4 на Последователя;
7) Корекция от страна на Компанията на условията за копиране на сделки в сметки

на Последователи;
8) Настройка от Последователя на параметрите на абонамента за копиране на

сделки;

4.2 Компанията регистрира заявката на Последователя за копиране на сделки от
Портфолиото на Компанията и започва да копира сделки от сметката на Компанията
в сметката на Последователя, ако заявката е била приета от Компанията. Компанията
започва да копира сделки от Портфолиото на Компанията в сметката на
Последователя в реално време в рамките на 24 часа от получаването на заявката, ако
сметката на Последователя отговаря на условията по настоящото споразумение.

4.3 Ако сметката на Последователя не отговаря на условията за копиране на сделки от
Портфолиото на Компанията, тогава Компанията ще информира Последователя чрез
всички налични средства за комуникация в рамките на 48 часа от получаването на
заявката.

4.4 Клиентът се съгласява, че по подразбиране Компанията ще копира сделките в
сметката на Последователя от сметката на Компанията в пълната налична сума по
специалната сметка „На ваша страна“ (On Your Side), освен ако не са предварително
определени специални условия за копиране на поръчки.
Клиентът може да поиска специални условия за изпълнение на поръчки (частично
копиране, задаване на стоп-лос или поръчки за тейк-профит и др.) в сметката на
Последователя, като изпрати заявка до Компанията чрез всякакви налични средства
за комуникация.
С това Клиентът неотменимо се съгласява с възможните последици от това
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допустимо отклонение в ценовото изпълнение на копирания инструмент от сметката
на Компанията.
Допълнителните сделки ще бъдат копирани от Портфолиото на Компанията в
сметката на Последователя в реално време в рамките на 24 часа от получаване на
заявката.
Клиентът се съгласява с промени или затваряне на позиции чрез копирани сделки от
сметката на Компанията в сметката на Последователя, като изпраща инструкцията
чрез налични средства за комуникация.

4.5 Системата Портфолио OYS ще бъде достъпна за всички верифицирани клиенти на
Компаннията в Клиентския кабинет, след като Клиентът е регистриран в системата
Портфолио OYS като Последовател и е спазил изискванията за пригодност.

4.6 Системата Портфолио OYS предполага възможни рискове, свързани както с ДЗР, така
и със сделки със сигурност, направени от Компанията и копирани от Последователя, и
възможни технически грешки поради недостатъци на платформата за търговия или
системата Портфолио OYS.

4.7 Ако Последователят или Компанията поискат да прекратят абонамента за копиране
на сделки, Компанията ще обработи заявката в рамките на 24 работни часа от
получаването ѝ. Печалбите, които трябва да бъдат изплатени на Последователя, могат
да се различават от печалбите, показани в Кабинета на Последователя към момента
на получаване на заявката за отмяна на абонамент, включително случаите, когато
Компанията е претърпяла загуби, а сделките на Последователя са затворени на ниво
Стоп-аут по времето на актуализиране на информацията.

4.8 Абонаментът за копиране на сделки в системата Портфолио OYS се отменя, ако:

1) Компанията затваря Портфолио OYS;
2) Последователят анулира абонамента, като щракне върху „Отмяна на абонамент“ в

Кабинета на Последователя или изпрати директна поръчка до Компанията чрез
което и да е от наличните средства за комуникация;

3) Парите, налични в сметката на Последователя, не са достатъчни за плащане на
комисионата към Компанията или каквато и да е друга такса.

5. Използване на парите на Клиента

5.1 Компанията няма да плаща на Клиента никакви лихви върху парите на Клиента, които
Компанията съхранява, освен ако не е уговорено друго отделно условие. Ако лихви се
натрупват върху такива средства, те не се считат за част от средствата на Клиента и
не се кредитират по сметката на Клиента.

5.2 Компанията може да използва парите в сметката към OYS на Клиента за плащане на
такси, разходи или разноски, които стават дължими и платими. Когато Клиентът
сключи транзакция, всички такси, разходи и разноски за транзакцията стават
дължими и платими веднага след изпълнението, поради което Компанията ще
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приспадне съответната сума от сметката към OYS на Клиента по това време.
Дължимите и платими пари ще престанат да се третират като пари на Клиента в
съответствие с приложимото законодателство.

6. Цени

6.1 Търговските платформи на Компанията показват ориентировъчна цена за покупка и
продажба за всеки продукт. Това се нарича „котировка“. Котировката не е оферта от
страна на Компанията за покупка или продажба на продукти. По принцип Компанията
не предоставя котировки по телефона, но може да го направи по преценка на
Компанията.

6.2 Компанията е отговорна за определянето на цената на инструментите и продуктите,
които могат да се търгуват на платформите на Компанията. Това означава, че
котировките на Компанията ще се различават от цените, предоставени от други
брокери, пазарната цена или текущите цени на всякакви борси или платформи за
търговия.

6.3 При предоставяне на котировка, Компанията може да вземе предвид цената, която
получава от брокер, пазар или всякакви борси или платформи за търговия, но не е
задължена да направи това или да гарантира, че котировките, предоставени от
Компанията, са в рамките на някакъв специфичен процент от такава цена.

6.4 Ако цените на пазар, борса или платформа за търговия са променени, например по
време на краткосрочен ценови скок или по време на предпазарен, постпазарен или
вътрешнодневен аукционен период, Компанията може да отрази подобни цени в
своите котировки, но не е задължена да го направи.

6.5 Котировките се актуализират постоянно, което означава, че цената за покупка или
продажба може да се промени между времето, което Последователят прави или
потвърждава поръчка, и времето, когато Компанията изпълни поръчката. Компанията
ще усведоми Последователя за цената, на която е изпълнена поръчката на
Последователя.

7. Разрешаване на спорове

7.1 Ако участник в системата Портфолио OYS не е доволен от който и да е аспект на
системата, той има право да подаде жалба съгласно Общите условия на Компанията и
Процедурата за разглеждане на жалби, както е показано на уебсайта на Компанията.

8. Прилагане на условията на Споразумението за системата Портфолио OYS

8.1 Настоящите условия на Споразумението влизат в сила както за Компанията, така и за
Последователя в деня на приемането им от Последователя и от Компанията. Датата
на прекратяване на настоящото Споразумение ще бъде същата като датата на
прекратяване на Общите условия на Компанията.
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8.2 В случай на противоречие между членовете на настоящото Споразумение, Общите
условия на Компанията или друг регулаторен документ на Компанията, членовете на
настоящото Споразумение ще имат предимство.

8.3 Компанията има право да изменя членовете на настоящото Споразумение по всяко
време, като уведомява Последователя достатъчно време, преди промените да влязат
в сила. Промените влизат в сила и стават задължителни за Последователя на датата,
посочена в изпратеното информационно съобщение.

9. Технически регулации на системата Портфолио OYS

9.1 Регистрация на Последовател. След като Клиентът приеме настоящото Споразумение
в Клиентския кабинет и избере ролята си в системата Портфолио OYS като
Последовател на Портфолио OYS, Клиентът се регистрира като Последовател.

9.2 Заявката на Последователя за копиране на сделки. Последователят иска да копира
сделките на Компанията в Кабинета на последователя, като избира Портфолиото на
Компанията в списъка за наблюдение или на отделен уебсайт, посветен на
регистрацията на Портфолиото. Ако Компанията приеме заявката или регистрацията
в Портфолио OYS чрез специалната сметка „На твоя страна“ (On Your Side), копирането
на сделки ще започне в рамките на 24 часа след приемането. Ако Компанията откаже
заявката чрез наличните средства за комуникация, системата няма да започне да
копира сделки в сметката на Последователя.

9.3 Приемането от страна на Компанията на нова заявка за копиране на сделки. Новите
заявки за копиране на сделки ще бъдат достъпни за Компанията в системата
Портфолио. Компанията има право да приеме или отхвърли всяка заявка преди или
след като условията за започване на копиране са изпълнени в рамките на 24 работни
часа от получаването на заявката. Ако Компанията игнорира заявката, последната се
счита за автоматично анулирана 24 работни часа след получаването.

9.4 Започване на копирането на сделки в сметката на Последователя. След като
Компанията приеме заявка за копиране на сделки в сметката на Последователя,
системата започва да копира сделки в рамките на 24 часа от изпълнението от
Последователя на всички изисквания за копиране (вж. т. 9.2).

9.5 По подразбиране сделките се копират в сметката на Последователя в цялото налично
салдо в сметката към OYS. Последователят обаче може да модифицира сумата за
копиране на сделки в сметката към OYS чрез Клиентския кабинет или чрез отправяне
на заявка до Компанията чрез което и да е от наличните средства за комуникация.

9.6 Прекратяване на копирането на сделки в сметката на Последователя. След като
Последователят прекрати абонамента си за копиране на сделки, системата ще
прекрати процеса на копиране на Портфолио OYS в рамките на 24 часа.

9.7 Нова заявка на Последователя за копиране на сделки. Ако Последователят депозира
допълнителни средства по сметка към OYS, новите средства ще бъдат добавени към
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търговията с копиране по подразбиране, освен ако Компанията не получи
допълнителни инструкции.

9.8 Актуализиране на информация за печалби и/или загуби на Компанията и
Последователя. Информацията за печалбите и/или загубите на Компанията и
Последователя се предоставя редовно. Информацията ще бъде достъпна в
Клиентския кабинет и акаунта на MetaTrader на Последователя.

9.9 Кредитиране на комисиона по сметката на Компанията. Комисиона, начислена от
Компанията, се изчислява въз основа на условията, договорени от Последователя в
рамките на периода на абонамент за конкретното Портфолио OYS.

9.10 Попълване на сметката на Последователя. Последователят може да попълни своята
търговска сметка чрез стандартната процедура за депозит в зона Средства на
Клиентския кабинет. Депозираните пари ще бъдат кредитирани по сметката на
Последователя, избрана по време на процедурите за депозиране, едва когато са
получени от Компанията.

9.11 Достъп до статистиката на Портфолио OYS. Статистиката на Портфолио OYS включва:

а) Мониторинг на сметки в Клиентския кабинет. Страницата за мониторинг може да
има огледало на уебсайта на Компанията и/или уебсайтовете на официалните
партньори на Компанията;

б) Информация за баланса и собствения капитал, отчетена при последната
актуализация;

в) Текущо копиране от сметките на Компанията и историята на абонаментите;

Статистическите данни за Портфолио OYS, предоставени от Компанията, са
предназначени да позволят на Последователя да наблюдава дейностите на
Компанията. Последователят обаче трябва да е наясно с възможни закъснения в
актуализирането на статистиката, които не трябва да надвишават 1 или 2 часа при
нормални условия.

9.12 Автоматично затваряне на сделки в сметката на Последователя.

а) Ако в сметката на Последователя няма достатъчно пари за копиране на сделки,
наскоро копираните сделки се затварят в сметката на Последователя на текущата
цена.

б) Ако в сметката на Последователя няма достатъчно пари за плащане на комисиона
на Компанията, наскоро копираните сделки се затварят по сметката на
Последователя на текущата цена.
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10. Допълнителни разпоредби

10.1 С настоящото Последователите декларират, че преди да приемат настоящото
Споразумение, са прочели и приели Споразумението за Общите условия, което
определя общи бизнес правила за бъдещия процес на сътрудничество.

10.2 С настоящото Спорзумение Компанията информира Клиента, че на уебсайта на
Компанията са налични други документи и информация, които съставляват част от
Споразумението за Общите условия и предоставят повече подробности за
Компанията и нейните дейности, извършвани спрямо Клиента, като например:

а) Политиката за изпълнение на поръчки, която обяснява как се извършват сделките;
и

б) Известието за Оповестяване на риска, което обобщава основните рискове,
свързани с       инвестирането в ДЗР.

Налице са допълнителни документи и информация, достъпни за Клиента на уебсайта
на Компанията и чрез нейните платформи за търговия, които съдържат полезна
информация, но не са част от нестоящето Споразумение и които Последователите
вече са приели по време на регистрацията в системата Портфолио OYS. Те включват:

а) Политиката за конфликт на интереси, която обяснява как Компанията се справя с
всички конфликти на интереси, за да се отнася справедливо към своите Клиенти;

б) Известие за Фонд за обезщетение на инвеститорите, което предоставя
подробности за Фонда за обезщетение на инвеститорите (ICF);

в) Известие за Категоризация на клиенти, което определя как се класифицира Клиент
в съответствие с приложимите разпоредби;

г) Процедурата за разглеждане на жалби, която определя процедурата, която трябва
да се следва, ако Клиент желае да подаде жалба до Компанията и обяснява как се
обработва жалбата. Този документ също така включва информация за това как
Клиентът може да се свърже с Финансовия омбудсман на Република Кипър;

д) Политика за поверителност, която обяснява как Компанията съхранява и използва
определена информация, предоставена от Клиента;

е) Документите с ключова информация, които предоставят на Клиента ключова
информация за инвестиционния(ите) продукт(и), които Компанията предлага;

ж) Политиката за ливъридж и маржин, която предоставя на Клиента информация за
правилата за ливъридж и маржин на Компанията.
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