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1. INTRODUCERE 
 
Această Politică de Executare a Comenzii (denumită în continuare „Politica”) vă este oferită -              
clientul nostru sau potențialul client („Clientul”, „dumneavoastră”), în conformitate cu Legea           
87 (I)/2017 - Furnizarea de Servicii de Investiții, Exercitarea Activităților de Investiții, Operarea             
Piețelor Reglementate și a altor aspecte conexe (denumite în continuare „Legea”) și Directiva             
Europeană 2014/65 / UE - Directiva privind instrumentele financiare (în continuare „MiFID II”). 
 
INSTANT TRADING EU LTD (denumită în continuare „Compania”), este o firmă de investiții din              
Cipru reglementată și autorizată de Comisia Valorilor Mobiliare și Bursă din Cipru („CySEC”) cu              
numărul de licență 266/15 și înregistrată la Registrul companiilor din Nicosia sub numărul HE              
266937, este obligat în condițiile legii să ia toate măsurile suficiente pentru a obține cel mai bun                 
rezultat posibil pentru Clienții săi, fie atunci când execută comenzi ale Clientului, fie primește și               
transmite comenzi de executare în legătură cu instrumente financiare, fie plasează comenzi cu             
alte entități pentru executarea care rezultă din deciziile Companiei de a tranzacționa cu             
instrumente financiare în numele Clientului. 
 
Această politică prezintă setul de reguli, controale și proceduri utilizate de către Companie care              
sunt concepute pentru a se asigura că cel mai bun preț posibil va fi primit de către Client                  
obținând cel mai bun rezultat posibil, ținând cont de diferiții factori care afectează comanda              
clientului. 
 
Prin deschiderea unui cont de tranzacționare cu Compania, dumneavoastră, Clientul, sunteți de            
acord/consimțiți faptul că se vor executa comenzile dumneavoastră în conformitate cu           
condițiile/specificațiile prezentate în această Politică. 
  
Cu toate acestea, Politica nu poate garanta că prețul furnizat de către Companie la executarea               
unei comenzi a Clientului, va fi întotdeauna cel mai bun preț disponibil pentru Client pe piață la                 
acel moment. 
 

2. SCOPUL POLITICII 
 
Această Politică va face parte din relația de afaceri cu toți Clienții Companiei, fie retail, fie cu                 
profil profesional, cu excepția contrapărților eligibile, întrucât aceste categorii sunt definite în            
„Politica de Clasificare a Clienților” a Companiei. 
 
Această politică se aplică la executarea tranzacțiilor cu clienții pentru instrumentele financiare            
furnizate de către companie. Instrumentele financiare furnizate de către companie sunt           
contracte cu diferență („CFD”) și este la latitudinea Companiei să decidă ce tipuri de              
instrumente financiare să pună la dispoziție și să publice prețurile la care acestea pot fi               
tranzacționate. Compania, prin Platforma (Platformele) de tranzacționare, oferă Clientului         
prețuri de streaming în direct, „cotații”, împreună cu o defalcare a volumelor disponibile             
(„adâncimea pieței”), primite de la furnizorii săi de lichidități terți. Compania este întotdeauna             
contraparte (sau principalul) fiecărei tranzacții, prin urmare, dacă Clientul decide să deschidă o             
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poziție într-un Instrument Financiar cu Compania, atunci această poziție deschisă poate fi            
închisă doar cu Compania. 
 
Această politică nu se poate aplica atunci când Clientul emite instrucțiuni specifice, deoarece             
acestea pot perturba implementarea acestei Politici. În astfel de cazuri, Clientul trebuie să             
furnizeze un consimțământ scris, excluzând comanda comercială specifică de la executarea celei            
mai bune comenzi. 
 
Această politică se aplică tuturor personalului companiei, inclusiv directorilor, conducerii          
superioare și angajaților. 
 
Această politică constituie o parte a Termenilor și Condițiilor din acordul cu clienții potențiali și               
intră în vigoare odată ce se stabilește o relație de afaceri cu Compania. 
 

3. DEFINIȚIILE TIPURILOR DE COMANDĂ 
 
Există mai multe tipuri de comandă, așa cum urmează: 
 
Buy Stop: aceasta este o comandă de cumpărare la un preț specificat („prețul de oprire”) care                
este mai mare decât prețul curent de piață 
Sell Stop: aceasta este o comandă de vânzare la un preț specificat („prețul de oprire”) care este                 
mai mic decât prețul curent de piață; 
Buy Limit: aceasta este o comandă de cumpărare la un preț specificat („prețul limită”) care este                
mai mic decât prețul curent de piață; 
Sell Limit: aceasta este o comandă de vânzare la un preț specificat („prețul limită”) care este                
mai mare decât prețul curent de piață; 
Stop Loss: aceasta este o comandă care poate fi atașată la o poziție deja deschisă pentru a                 
închide o poziție la un preț specificat („prețul stop loss”). Pentru a reduce pierderile poate fi                
utilizat un „stop loss”; 
Take Profit: este o comandă care poate fi atașată la o poziție deja deschisă pentru a închide o                  
poziție la un preț specificat („prețul profitului preluat”). Un „take profit” poate fi utilizat pentru               
a obține profituri. 
 

4. ELEMENTELE DE EXECUTARE A COMENZII 
 
Prețuri: Compania generează propriile prețuri negociabile pe baza fluxurilor de preț de la unii              
dintre cei mai importanți furnizori de lichidități și furnizori independenți de prețuri din lume.              
Principala modalitate prin care Compania se va asigura că un Client primește cea mai bună               
executare va fi să se asigure că atunci când se calculează spread-ul „ofertei” și „cererii”, se face                 
cu referire la o gamă de furnizori de prețuri subiacente și surse de date. Compania își                
examinează furnizorii independenți de prețuri cel puțin o dată pe an pentru a se asigura că                
prețurile corecte și competitive sunt oferite. 
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Re-cotare: aceasta este practica de a furniza Clientului o ofertă secundară după ce a fost               
trimisă o „comandă instantanee”; Clientul trebuie să accepte această ofertă înainte de            
executarea comenzii. Compania va cota „comenzile instantanee” dacă prețul solicitat specificat           
inițial de Client nu este disponibil. Oferta secundară furnizată Clientului este următorul cel mai              
bun preț disponibil primit de către Companie de la furnizorii de lichidități terți. Compania nu               
cotează din nou „comenzi în curs”. 
 
Slippage: la momentul prezentării unei comenzi pentru executare, este posibil ca prețul specific             
solicitat de Client să nu fie disponibil; prin urmare, comanda va fi executată aproape sau la o                 
serie de pips departe de prețul solicitat de Client. Dacă prețul de executare este mai bun decât                 
prețul solicitat de Client, care este denumit „alunecare pozitivă”. În schimb, dacă prețul de              
executare este mai mic decât prețul solicitat de Client, acesta este denumit „alunecare             
negativă”. Vă rugăm să vă informați că „derapajul” este o practică normală a pieței și o                
caracteristică regulată a piețelor valutare în condiții* cum ar fi lichiditatea și volatilitatea             
datorată anunțurilor de știri, evenimentelor economice și deschiderilor de piață. Software-ul de            
executare automatizat al Companiei nu funcționează pe baza unor parametri individuali legați            
de executarea comenzilor prin intermediul unor conturi specifice ale Clientului. 
 
Completări parțiale: aceasta este practica de a executa o comandă în piese dacă nu există               
suficientă lichiditate pe piață la momentul respectiv pentru a completa completarea comenzii la             
un preț specific. Completarea parțială poate fi executată la prețuri diferite. 
 
Comision: Clientului i se va percepe comision atunci când tranzacționează unele tipuri de             
instrumente financiare. Informațiile suplimentare sunt disponibile online la adresa:         
https://www.instaforex.eu/specifications 
 
Marcarea: în contextul https://www.instaforex.eu/specifications Clienților li se va percepe o          
marjă pe pereche valutară. 
 
* Vă rugăm să rețineți că aceasta nu este o listă exhaustivă. 
 

5. EXECUTAREA TIPULUI DE COMANDĂ 
 
“Meta Trader” și “Web Terminal IFX” 
 
Comandă/Comenzi Instantanee: 
 
Comandă instantanee: aceasta este o comandă pentru a cumpăra sau vinde la prețul de              
„cerere” sau „ofertă” (respectiv) așa cum apare în fluxul de oferte la momentul în care Clientul                
prezintă comanda de executare. 
 
Comandă/Comenzi în așteptare: 
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Comanda de oprire: aceasta este o comandă de cumpărare sau de vânzare odată ce piața               

atinge „prețul de oprire”. Odată ce piața atinge „prețul de oprire”, „comanda de oprire” este               

declanșată și tratată ca o „comandă de piață” * Dacă „comanda de oprire” nu este declanșată,                

va rămâne în sistem până la o dată ulterioară, sub rezerva condițiilor descrise la secțiunea „Bun                

până la anulare”. Comenzile de oprire pot fi plasate cât mai aproape de prețul de piață, plus                 

nivelul de oprire din caietul de sarcini pentru fiecare instrument, ca în platforma Companiei              

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web al Companiei. 

Stop Loss: aceasta este o comandă de minimizare a pierderilor. Odată ce piața atinge „prețul               

stop loss”, comanda este declanșată și tratată ca o „comandă de piață”. Comenzile de stop-loss               

pot fi plasate la fel de aproape de prețul de piață, plus nivelul de oprire din caietul de sarcini                   

pentru fiecare instrument, ca în platforma Companiei. Dacă „stop loss” nu este declanșat,             

acesta va rămâne în sistem până la o dată ulterioară. Pentru informații suplimentare, consultați              

site-ul web al Companiei. 

*Comandă de piață (aplicabilă pentru „Comenzi de oprire” și „Comenzi de oprire a pierderii”):              
aceasta este o comandă de cumpărare sau de vânzare la prețul curent de piață disponibil.               
Sistemul agregă automat volumul primit de la furnizorii de lichidități terți și execută „comanda              
de piață” la VWAP („Preț mediu ponderat în volum”), care este prețul mediu și cel mai bun                 
disponibil la momentul executării. Odată ce „comanda de piață” este declanșată, aceasta va fi              
supusă condițiilor descrise în secțiunile „Good till Day” și „Good till Cancel”. 
 
Good till Cancel (Bun până la anulare) („GTC”) (= expirare): aceasta este o setare de timp pe                 
care Clientul o poate aplica „comenzilor în așteptare”. Clientul poate alege o dată specifică în               
viitor până la care comanda poate rămâne „live” și în curs de executare; dacă comanda nu este                 
declanșată în acest interval de timp, ea va fi ștearsă din sistem. 
 
Good till Day („GTD”): aceasta este o setare de executare care se aplică „comenzilor în curs”                
tranzacționate prin „Meta Trader”. Se referă la perioada de 5 secunde care începe din              
momentul declanșării comenzii. În aceste 5 secunde comanda este în curs de executare în              
funcție de tipul descris mai sus. 
 
Comenzi limită: aceasta este o comandă de cumpărare sau de vânzare odată ce piața atinge               

„prețul limită”. Odată ce piața atinge „prețul limită”, „comanda limită” este declanșată și             

executată la „prețul limită” sau mai bine. În cazul în care „comanda limită” nu este declanșată,                

va rămâne în sistem până la o dată ulterioară, sub rezerva condițiilor descrise în secțiunea „Bun                

până la anulare” Comandă limită ”poate fi plasată cât mai aproape de prețul de piață, plus                

nivelul de oprire din contract. Specificație pentru fiecare instrument, ca în platforma Companiei.             

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web al Companiei. 
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Take Profit: este o comandă pentru a obține profituri. Odată ce piața atinge „prețul profitului”,               

comanda este declanșată și tratată ca o „comandă limită”. Dacă „comanda profitului preluat”             

nu este declanșat, va rămâne în sistem până la o dată ulterioară. Comenzile de profit ”pot fi                 

plasate cât mai aproape de prețul de piață, plus nivelul de oprire din caietul de sarcini pentru                 

fiecare instrument, ca în platforma companiei. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul           

web al companiei. 

Modificarea/anularea comenzii în așteptare: Clientul poate modifica / anula o „comandă în            
așteptare” dacă piața nu a atins nivelul prețului specificat de acesta. 
 
Poziții simultane: un client poate deține până la 200 de poziții simultan (considerate rezumate              
ale „comenzilor de piață” și „comenzi în așteptare” pentru fiecare client. 
 
Note: 
 
Majoritatea comenzilor vor fi executate automat de MetaTrader4 al Companiei, așa cum este             
descris mai sus. Trebuie menționat că această Companie își rezervă dreptul, la discreția             
absolută, de a executa manual integral sau parțial o comandă de 100 de loturi sau mai mare,                 
pentru perechi majore valutare; aceeași practică se aplică pentru comenzi cu o mărime             
semnificativă pentru perechile de monede minore. 
 
Compania își rezervă dreptul de a modifica din când în când platformele de tranzacționare              
software. Va alege să facă acest lucru Compania este responsabilă pentru trecerea fără             
probleme a comenzilor de la sistemul vechi la noul sistem. 
 

6. PROTECȚIA SOLDULUI NEGATIV 
 
În cazul unei mișcări bruște a pieței care poate provoca un decalaj în prețul unui CFD pe care                  
aveți poziții deschise, provocând scăderea sub nivelul marjei dumnevoastră fără ca sistemul să             
vă poată lichida poziția la acel nivel, poziția dumnevoastră va fi lichidat la următorul preț               
disponibil la un nivel de marjă mai mic. Acest lucru poate duce la un sold negativ în contul dvs.,                   
care va fi returnat în contul dvs. 
 

7. CEA MAI BUNĂ EXECUTARE 
 
Compania va lua toate măsurile rezonabile pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru               
Clienții săi, luând în considerare mai mulți factori atunci când execută comenzi Clienți în raport               
cu prețurile cotate ale Companiei. Compania nu consideră factorii de mai jos ca fiind exhaustivi               
și ordinea în care sunt prezentați factorii se va lua ca ordine de prioritate. 
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Preț 
 

a) Spread Bid-Ask: pentru orice instrument financiar dat, Compania va cita două prețuri:            
prețul mai ridicat (ASK) la care Clientul poate cumpăra (dureaza mult) acel instrument             
financiar și prețul mai mic (BID) la care Clientul poate vinde (scurt) instrumentul             
financiar; denumită în mod colectiv „prețurile companiei”. Diferența dintre prețul mai           
mic și cel mai mare al unui instrument financiar dat se numește spread. 

b) Comenzi în așteptare: comenzi cum ar fi Buy Limit, Buy Stop și Stop Loss/Take Profit               
pentru poziția scurtă deschisă sunt executate la prețul ASK. Comenzi precum Sell Limit,             
Sell Stop și Stop Loss/Take Profit pentru poziția lungă deschisă sunt executate la prețul              
BID. 

c) Instrument financiar: prețul companiei pentru un instrument financiar dat este calculat           
prin raportare la prețul instrumentului financiar subiacent relevant pe care compania îl            
obține de la furnizorii de lichidități terți. Compania își actualizează prețurile atât de des              
cât permit limitările tehnologiei și a legăturilor de comunicare. Compania nu va cota             
niciun preț în afara perioadei de operare a Companiei (a se vedea „Locurile de              
executare” de mai jos), prin urmare nu se pot face comenzi de către Client în acel                
moment. 

d) Feed-uri de cotare: prețurile noastre sunt prețuri proprii care sunt obținute din prețurile             
de piață existente ale instrumentelor financiare de bază pe piețele relevante în care             
instrumentele de bază pot fi tranzacționate în sau din alte surse aplicabile ale             
furnizorilor de date terțe. Facem toate măsurile rezonabile pentru a oferi cele mai bune              
prețuri posibile pentru clienții noștri. Prețurile noastre sunt de obicei achiziționate după            
cum urmează: 

 
a. GBE Prime 
b. Broctagon Prime 

 
Ofertele noastre nu iau în calcul moneda de bază a Clientului, ci moneda de bază a                
instrumentului financiar de bază. 
 
Costuri și taxe 
 
Când deschideți o poziție în Instrumente financiare, Clientul poate fi obligat să plătească             
comision sau alte taxe, dacă este cazul. Aceste sume sunt prezentate în specificațiile             
contractului disponibile pe site-ul web al Companiei. www.instaforex.eu 
 
1. Spread: diferența dintre prețurile BID și ASK 
2. Comisioane: vor fi percepute ca sumă fixă numai pentru tipul de cont Insta.Eurica și pot fi                

găsite pe site-ul web al Companiei la https://www.instaforex.eu/specifications  
3. Taxa de finanțare: în cazul comisioanelor de finanțare, valoarea pozițiilor deschise în            

anumite tipuri de instrumente financiare este crescută sau redusă cu o taxă de finanțare              
zilnică „swap” pe toată durata de viață a contractului. Taxele de finanțare se bazează pe               
ratele dobânzilor existente pe piață, care pot varia. Detaliile privind taxele de finanțare             
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zilnice aplicate sunt disponibile în secțiunea Specificații contractuale privind instrumentele          
financiare de pe site-ul companiei la https://www.instaforex.eu/specifications  

 
Viteza executarei:  
 
Așa cum se explică în secțiunea „Locuri de executare” din această politică, Compania acționează              
ca principal și nu ca agent în numele Clientului; prin urmare, Compania este unicul loc de                
executare pentru executarea comenzilor Clientului pentru instrumentele financiare furnizate de          
Companie. Compania acordă o importanță semnificativă la executarea comenzilor Clientului și           
se străduiește să ofere o viteză mare de executare în limitele tehnologiilor și a legăturilor de                
comunicare. Utilizarea conexiunii fără fir sau a conexiunii prin dial-up sau a oricărei alte forme               
de conexiune instabilă a Clientului, poate duce la conectivitate slabă sau întreruptă sau lipsă de               
intensitate a semnalului provocând întârzieri în transmiterea datelor între Client și Companie            
atunci când se utilizează Platforma de Tranzacționare electronică a companiei. Acest lucru            
poate duce la plasarea comenzii Clientului la un preț învechit, pe care Compania ar putea să-l                
refuze și să îi ofere Clientului o nouă ofertă (adică re-cotarea). 
 
Dacă Clientul efectuează tranzacții pe un sistem electronic, acesta va fi expus riscurilor asociate              
sistemului, inclusiv eșecul hardware-ului și software-ului (Internet/servere). Rezultatul oricărei         
defecțiuni de sistem poate fi ca comanda dvs. să nu fie executată conform instrucțiunilor              
dumnevoastră sau să nu fie executată deloc. Compania nu își asumă nicio răspundere în cazul               
unui astfel de eșec. Utilizarea conexiunii fără fir sau a conexiunii prin dial-up sau a oricărei alte                 
forme de conexiune instabilă la sfârșitul Clientului, poate duce la conectivitate slabă sau             
întreruptă sau lipsă de intensitate a semnalului provocând întârzieri în transmiterea datelor            
între Client și Companie atunci când se utilizează Compania platforma de tranzactionare            
electronica. Această întârziere poate duce la trimiterea către Companie a unor „comenzi de             
piață” neactualizate În acest caz, Compania va actualiza prețul și va executa comanda la prețul               
de piață disponibil. 
 
Probabilitatea executării: 
 
Așa cum se explică în secțiunea „Locuri de executare” din această politică, Compania acționează              
ca principal și nu ca agent în numele Clientului; prin urmare, Compania este unicul loc de                
executare pentru executarea comenzilor Clientului pentru instrumentele financiare furnizate de          
companie. Cu toate acestea, Compania se bazează pe furnizori de lichidități terți pentru prețuri              
și lichidități disponibile. Deși Compania execută toate comenzile plasate de către Clienți, își             
rezervă dreptul de a refuza o comandă de orice tip. Trebuie menționat că prețul la care se                 
execută o tranzacție poate varia semnificativ față de prețul inițial solicitat în condiții anormale              
de piață. Acest lucru poate apărea, de exemplu, în următoarele cazuri: 

● în timpul deschiderii pieței; 
● în timpul știrilor; 
● în timpul piețelor volatile, unde prețurile se pot îndepărta semnificativ de prețul 

declarat; 
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● acolo unde există o mișcare rapidă a prețurilor - dacă prețul crește sau scade într-o 
sesiune de tranzacționare, astfel încât, în conformitate cu regulile schimbului relevant, 
tranzacționarea este suspendată sau restricționată; 

● dacă nu există suficientă lichiditate pentru execuția volumului specific la prețul declarat. 
 
Compania se străduiește să ofere clienților săi cel mai bun preț posibil și face toate eforturile și                 
aranjamentele necesare pentru a face acest lucru. 
 
Probabilitatea soluționării: 
 
Compania va proceda la decontarea tuturor tranzacțiilor la executarea acestor tranzacții. 
 
Dimensiunea comenzii: 
 
Toate comenzile sunt plasate în dimensiuni lot. Un lot este o unitate care măsoară valoarea               
tranzacției și este diferită pentru fiecare instrument financiar. Detalii despre dimensiunile           
lotului sunt disponibile la Specificațiile Contractului de pe site-ul web al Companiei. Deși nu              
există o mărime maximă a comenzii pe care Clientul o poate plasa împreună cu Compania,               
Compania își rezervă dreptul de a refuza o comandă așa cum este explicat în acordul încheiat cu                 
Clientul. 
 
Compania depune toate eforturile pentru a completa comanda Clientului indiferent de volum.            
Dar, dacă se realizează acest lucru, acesta poate fi la cel mai bun preț disponibil, deoarece                
poate permite lichiditatea pieței în momentul executării. (secțiunea „Probabilitatea executării”          
de mai sus). 
 
Impactul pieței: 
 
Unii factori pot modifica în mod semnificativ prețul instrumentelor financiare de bază, de la              
modul în care a fost obținut prețul citat de companie pentru instrumentele sale financiare.              
Compania va lua toate măsurile rezonabile pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru               
clienții săi. 
 
Alte considerente: 
 
Orice altă considerație relevantă pentru executarea unei comenzi. 
 

8. CELE MAI BUNE EXECUȚII NECONFORMATE 
Clientul recunoaște că această Politică nu va fi aplicată în următoarele situații: 

● în cazul în care Clientul oferă instrucțiuni specifice privind comenzile de tranzacționare            
care specifică termenii de executare care pot perturba implementarea acestei Politici.           
Acceptarea acestor comenzi comerciale va fi la latitudinea Companiei, iar Clientul           
trebuie să furnizeze un consimțământ scris care să afirme că refuzul aplicării acestei             
Politici; 
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● Clienților care sunt clasificați ca contrapărți eligibile, în conformitate cu „Politica de            
clasificare a clienților” a companiei, li se refuză executarea acestei Politici în mod             
implicit; 

● în cazul în care legile și reglementările aplicabile specificului ordinului comercial au            
supus aplicării prezentei Politici. 

 
9. GESTIONAREA COMENZII 

 
Departamentul responsabil de gestionarea tuturor comenzilor comerciale și a eventualelor          
probleme sau circumstanțe speciale care pot apărea este Departamentul de Brokeraj al            
Companiei, în conformitate cu condițiile/specificațiile stabilite în această politică. 
 
Comenzile sunt executate automat de către sistemele Companiei în baza primului serviciu.            
Sistemul automat este monitorizat în permanență de un membru al departamentului de            
brokeraj, care este titular al certificării CySEC și înregistrat în registrul public al CySEC. 
 
Rolul Departamentului de Brokeraj este de a monitoriza performanța sistemelor Companiei și            
de a interveni atunci când este necesar pentru a asigura aplicarea acestei Politici. 
 

10. LOCURI DE EXECUTARE 
 
Locurile de executare sunt entitățile la care sunt plasate comenzile sau către care Compania 
transmite comenzi de executare. În scopul comenzilor pentru instrumentele financiare furnizate 
de companie, Compania acționează ca principal și nu ca agent în numele Clientului; prin 
urmare, Compania este unicul Loc de Executare pentru executarea Comenzilor Clientului. 
Compania nu transmite comanda Clientului pe piața externă dacă comanda este pentru 
instrumentul financiar furnizat de către Companie.The Company’s operation hours are as 
follows: 
 

● ● Non-stop: 00:00 AM Ora Ciprului (GMT +2) de vineri până la 00:00 PM Ora Ciprului 
(GMT +2) vineri; 

● ● Perioade nelucrătoare: 00:00 Ora Ciprului (GMT +2) Sâmbătă până la 00:00 PM Cipru 
(GMT +2) duminică. Vacanțele vor fi anunțate prin e-mailul intern al terminalului de 
tranzacționare furnizat de către Companie. 

 
11. ACORDUL CLIENTULUI 

 
Compania este obligată, atunci când stabilește o relație de afaceri cu Clientul, să obțină              
consimțământul său prealabil pentru această Politică. 
 
Prin încheierea Acordului cu Clientul, Clientul oferă acordurile și recunoaște că: 

● orice comenzi efectuate la Companie pentru instrumentele financiare oferite de          
Companie, Compania acționează ca principal și Compania este unicul loc de execuție,            
care este o piață nereglementată; 
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● Compania nu poate executa o comandă sau poate modifica prețul de deschidere            
(închidere) al unei comenzi în cazul unei defecțiuni tehnice a platformei de            
tranzacționare sau a fluxurilor de ofertă; 

● Clientul este obligat să închidă o poziție deschisă a oricărui instrument financiar dat în              
timpul programului de deschidere al platformei de tranzacționare a Companiei. De           
asemenea, Clientul trebuie să închidă orice poziție cu aceeași omologă cu care a fost              
inițiat inițial, adică Compania; 

● orice comandă plasată la companie va fi tratată în conformitate cu regulile, specificațiile             
și cerințele stabilite în prezenta politică. 

 
12. INFORMAȚIE IMPORTANTĂ 

 
Unele instrumente financiare tranzacționate de Companie nu sunt eligibile pentru vânzare în            
anumite jurisdicții sau țări. Politica nu este îndreptată către nicio jurisdicție sau țară în care               
publicarea, disponibilitatea sau distribuirea sa ar fi contrară legilor sau reglementărilor locale,            
inclusiv Statele Unite ale Americii. Politica nu constituie o ofertă, invitație sau solicitare pentru a               
cumpăra sau vinde aceste instrumente financiare. Acesta nu poate fi reprodus sau dezvăluit             
(integral sau parțial) unei alte persoane fără permisiunea scrisă prealabilă. Politica nu este             
destinată să constituie unica bază pentru evaluarea deciziei Clientului de a tranzacționa cu             
instrumentele financiare menționate mai sus. 
 

13. REVIZUIREA POLITICII ȘI REVIZUIRI 
 
Compania va monitoriza, în mod regulat, și va evalua eficacitatea acestei Politici și succesiunea              
aranjamentelor de executare a comenzii și, în special, calitatea de execuție a procedurilor             
explicate în Politică pentru a oferi cel mai bun rezultat posibil pentru Client. Dacă este cazul,                
Compania își rezervă dreptul de a remedia eventualele deficiențe din prezenta politică și de a               
îmbunătăți aranjamentele de execuție ale acesteia. 
 
Compania va notifica în prealabil tuturor Clienților orice modificări materiale viitoare la această             
Politică prin anunțuri publice pe site-ul web al Companiei. Compania va notifica orice Client              
afectat de modificări materiale imediate în Politica sau aranjamentele de execuție a comenzii,             
cu detalii despre modificare și modul în care afectează pozițiile deschise ale Clienților. 
 

14. LIMBA APLICABILĂ 
 
Vă rugăm să rețineți că, atunci când vi s-a oferit o copie a acestei Politici, alta decât în limba                   
engleză, o astfel de Politică vă este furnizată doar în scop informativ. Versiunea în limba               
engleză a acestei politici este versiunea care este întotdeauna obligatorie. 
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