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1. Introducere 
 
Această Politică privind Levierul și Marja (denumită în continuare „Politica”) este în            
conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014              
privind piețele instrumentelor financiare și cu modificarea Directivei 2002/92/CE și a Directivei            
2011/61/UE (denumită în continuare „MiFID II”) și cu Legea 87(I)/2017 - Furnizarea de Servicii              
de Investiții, Exercitarea Activităților de Investiții, Operarea Piețelor Reglementate și alte           
Aspecte Conexe (denumită în continuare „Legea” ) și care a transpus MiFID II în legislația               
Ciprului. Mai mult, Politica respectă Circulara C271 care a fost emisă de CySEC la 4 iunie 2018 în                  
temeiul deciziei de intervenție a produsului Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și            
Piețe („ESMA”) privind CFD-urile și opțiunile binare emise la 1 iunie 2018, decizie care începe să                
se aplice de la 1 august 2018 pentru CFD-uri, precum și decizia de reînnoire a intervenției                
produsului ESMA privind CFD-urile și opțiunile binare, emisă la 23 octombrie 2018, care decizie              
începe să se aplice de la 1 noiembrie 2018. În această politică, ne referim în mod colectiv la                  
toate legislațiile, reglementările și deciziile menționate mai sus ca "Reglementări". 
 
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. 
 
Compania este autorizată să furnizeze investiții și servicii auxiliare în ceea ce privește             
instrumentele financiare specifice, așa cum este menționat în Licența sa CySEC, iar această             
politică stabilește nivelurile și procedurile de levier și marjă aplicabile tranzacțiilor cu produse în              
levier între Companie și clienții săi („clienți”, "dumneavoastră"). 
 
Compania își rezervă dreptul de a introduce din când în când modificări acestei Politici. Această               
Politică este responsabilitatea conducerii superioare a Companiei și a Consiliului de           
Administrație. Politica va fi revizuită cel puțin anual și ori de câte ori se va face o modificare                  
semnificativă în operațiunile Companiei. Funcția de conformitate a Companiei este responsabilă           
pentru actualizarea prezentei politici, înainte de a fi prezentată Consiliului de administrație            
pentru aprobarea ulterioară a acesteia. 
 

2. Scop 
 
Această politică stabilește modul în care stabilim nivelurile și procedurile de levier și marjă              
atunci când tranzacționați cu noi Contracte de Diferență („CFD-uri”). Scopul acestei Politici este             
de a explica aspectele cheie ale tranzacționării de levier și ce niveluri de levier punem la                
dispoziție, în funcție de cunoștințele și experiența dumneavoastră și de cerințele de            
reglementare. De asemenea, subliniază impactul asupra marjei și contului dumneavoastră unde           
apar mișcări negative ale pieței. 
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Această politică se aplică executării de către Companie a comenzilor în numele Clienților retail              
și Clienților profesioniști, în conformitate cu Reglementările, astfel cum sunt definite mai jos.             
Dacă sunteți o contraparte eligibilă, așa cum este definită în Reglementări, această Politică nu              
vă este aplicabilă. 
 

3. Obligația Companiei 
 

Tratarea Clienților în mod echitabil este esențială pentru cultura corporativă și etos și atitudine.              
Compania are datoria de a acționa cinstit, corect, profesional și în interesul superior al Clienților               
noștri atunci când se ocupă de aceștia. În legătură cu efectul de levier și marjă, Compania este                 
obligată:  

(a) să stabilească niveluri de levier care să reflecte cunoștințele și experiența           

dumneavoastră în tranzacționarea cu instrumente financiare complexe, cum ar fi          

CFD-urile, având în vedere că tranzacționarea cu levier și marjă este o caracteristică             

esențială a tranzacționării în CFD-uri; 

(b) să aibă în vedere datoria noastră de a vă trata în mod echitabil, evitând practicile de                

levier agresiv față de dumneavoastră; 

(c) să ia în considerare fundamentele de bază ale performanței instrumentului financiar pe            

care se bazează CFD, inclusiv, dacă este cazul, volatilitatea istorică, adâncimea lichidității            

pieței și a volumelor de tranzacționare, valorificarea pieței 3 a emitentului și țara             

emitentului instrumentului financiar subiacent , capacitatea noastră de a acoperi riscul           

pieței și mediul politic și economic general. Ajustăm și calibrăm variabilele de mai sus              

pentru a determina nivelurile de levier pe care le oferim pentru clase de active sau               

instrumente financiare; 

(d) să aibă în vedere că oferim în mod eficient levierul pentru care tranzacționați, pentru a               

ține cont de apetitul nostru de gestionare a riscurilor și a capacității de asumare a               

riscurilor și de a avea în aplicare politici, proceduri și practici pentru a gestiona riscul               

nostru (în primul rând) de piață care rezultă dintr-o astfel de levier și tranzacționare în               

marjă de către clienții noștri; 

(e) să aplice cerințele și plafoanele de reglementare stabilite de CySEC și/sau AEVMP. 

 
4. Obligația Clienților 

 
Compania se va baza pe informațiile furnizate de dumneavoastră în legătură cu cunoștințele,             
experiența, situația financiară și obiectivele de investiții. 
 
Dumneavoastră confirmați că evaluarea noastră privind utilizarea de către dumneavoastră a           
raporturilor noastre de levier se realizează pe baza informațiilor și documentelor furnizate de             
dumneavoastră și confirmați veridicitatea, corectitudinea și completitudinea acestor informații. 
Confirmați că ne putem baza pe astfel de informații și că sunteți responsabil pentru orice daune                
sau pierderi care pot rezulta din orice inexactități. 
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Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că înțelegeți cum sunt calculate cerințele            
de marjă. 
 
Compania își rezervă dreptul de a solicita furnizarea de documentații adecvate și/sau de a              
demonstra că modificările aduse profilului dumneavoastră de investitor sunt evidente și va fi             
responsabilitatea dumnevoastră de a furniza Companiei orice documentație justificativă care va           
fi considerată necesară pentru a permite Companiei să determine dacă poate modifica            
clasificarea dumneavoastră adecvată și dacă raportul dumneavoastră de levier poate fi revizuit. 
 

5. Definiții și Exemple 
 
Ce este tranzacționarea cu levier? 
Tranzacționarea cu capital de levier presupune posibilitatea de a tranzacționa sume semnificativ            
mai mari decât fondurile pe care le investiți, care servesc doar ca marjă. Levierul mare poate                
crește semnificativ randamentul potențial, dar poate crește semnificativ și pierderile potențiale. 
 
Levierul este specificată ca un raport, cum ar fi 1:10, 1:20, 1:30. Aceasta înseamnă că, în calitate                 
de Client, puteți tranzacționa cu sume de mai multe ori mai mari decât ați putea investi într-un                 
anumit CFD fără marja pe care o oferim. Uneori, efectul de levier este exprimat în termeni                
procentivi - și este menționat ca cerință de marjă. De exemplu, un efect de levier de 1:20 este o                   
cerință de marjă de 5%. 
Exemplu: Dacă efectul de levier este de 1:30 și dacă Clientul nostru are 1.000 USD în cont,                 
înseamnă că puteți deschide tranzacții în valoare de 30.000 USD. 
 
Ce este un spread? 
Spread-ul reprezintă diferența dintre prețul ofertei (prețul de vânzare) și prețul cerut (prețul de              
cumpărare) al CFD. 
 
Exemplu: Dacă oferta pentru perechea EUR / USD este 1.2910 față de 1.2913, distribuirea este               
de 3 pips. 
 
Ce este marja inițială/necesară? 
Cunoscută și sub denumirea de cerința inițială a marjei, marja inițială este procentul unui preț al                
instrumentului financiar pe care dumneavoastră, în calitate de Client, trebuie să îl plătiți cu              
banii proprii. Această cerință este practic cantitatea de garanție necesară pentru a deschide un              
cont de marjă. Marja sau cerința de marjă obligatorie se referă la suma de care aveți nevoie                 
pentru a deschide și a menține o poziție, pe lângă pierderea inițială care va apărea din cauza                 
spread-ului. Marja necesară este derivată din următoarea formulă: (suma*prețul         
instrumentului)/efectul de levier + (valoarea*spread). 
 
Exemplu: Dacă intenționați să cumpărați un CFD pe 10 barili de petrol la un preț de 51,30 pe                  
baril, iar efectul de levier pe Oil CFD este de 1:10, iar distribuirea pe Oil CFD este de 0,03 USD,                    
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înseamnă că necesarul dumneavoastră de marjă este calculat după cum urmează.:           
(10*51,30)/10 + (10 * 0,03) = 51,60 USD. 
 
Ce reprezintă capitalul propriu? 
Pe scurt, capitalul propriu poate fi definit ca fiind valoarea portofoliului dumneavoastră cu noi.              
Reprezintă efectiv valoarea fondurilor dumneavoastră cu Compania (care, în orice moment,           
include profituri și pierderi realizate), plus profitul și pierderea nerealizate pentru CFD-urile            
dumneavoastră, pe baza celei mai recente evaluări citate. 
 
Ce este marja liberă? 
Marja liberă este suma fondurilor pe care le aveți disponibile pentru a utiliza ca marjă inițială                
pentru pozițiile noi. Aceasta se calculează scăzând din capitalul propriu marja utilizată pentru             
pozițiile dumneavoastră curente deschise. 
 
Ce este marja utilizată? 
Marja utilizată indică suma marjei folosite de pozițiile dumneavoastră deschise curente. Se            
calculează adăugând marginile inițiale ale tuturor pozițiilor deschise. 
 
Exemplu: 
Deschideți o poziție de 10.000 EUR/USD la 1.1175. Presupunem că cerința inițială a marjei este               
de 5% (adică un efect de levier de 1:20). Marja folosită pentru poziția dumneavoastră este               
calculată după cum urmează: (10.000 * 1.1175) / 20 + 10.000 * 0.0002 = 578.75 USD. 
 
În plus, deschideți o poziție de 100 de unități ale Apple CFD la 107.70. Presupunem că cerința                 
inițială a marjei este de 5% (adică un efect de levier de 1:20). Deci, marja inițială folosită pentru                  
această poziție este calculată după cum urmează: (100 * 107,7) / 20 + 100 * 0,07 = 545,50 USD. 
 
Prin urmare, marja totală utilizată pe care o vedeți în contul dumneavoastră la noi este de                
578,75 USD + 545,50 USD = 1124,25 USD. 
 
Ce este nivelul marjei? 
Nivelul marjei indică cât de aproape este contul dumneavoastră de un apel de marjă. Se               
calculează ca fiind: capitaluri proprii/marjă inițială și este de obicei indicat în „%”. 
  
Exemplu: 
Capitalul propriu este de: 10.000 USD 
Dorința dumneavoastră de a deschide o poziție de cumpărare ese de 10.000 USD/CHF. 
Necesitatea marjei: 
Dacă pentru perechea USD/CHF, cerința marjei este de 5%, care este egală cu 500 USD, atunci                
nivelul marjei%: (10.000 $ / 500 $) * 100% = 2000%. 
  
Când nivelul marjei scade, contul dumneavoastră prezintă un risc crescut de lichidare. Numim             
acest nivel de închidere (oprire) și îl explicăm mai jos. Vi se recomandă să monitorizați acest                
nivel al marjei în orice moment. În timp ce, din când în când, vă putem trimite notificări privind                  
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nivelul marjei dumneavoastră care atinge anumite praguri, vă reamintim că, în cadrul acordului             
de servicii de investiții al Clientului retail dintre dumneavoastră și noi, este specificat că este               
responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați în permanență nivelul marjei și să acționați. 
Acțiunile relevante pe care le puteți întreprinde pentru a restabili nivelul marjei includ: 
  

● închiderea sau acoperirea unor poziții deschise; 
● depunerea mai multor fonduri care vă pot ajuta la reducerea poziției dumneavoastră. 

  
Vă rugăm să rețineți că ne rezervăm dreptul de a modifica, la discreția noastră, cerințele de                
marjă fără o notificare prealabilă către dumneavoastră, pe baza volatilității reale sau așteptate             
(în opinia noastră) a pieței sau a viziunii noastre asupra condițiilor de piață în general. 
 
Ce este apelul de marjă și marja stop-out? 
Deși fiecare Client este pe deplin responsabil pentru monitorizarea activității contului său de             
tranzacționare, Compania noastră respectă o politică de apel de marjă pentru a garanta că              
riscul dumneavoastră maxim posibil nu depășește capitalul contului. 
Imediat ce capitalul contului dumneavoastră va scădea sub 100% din marja necesară pentru a              
vă menține pozițiile deschise, vom încerca să vă notificăm printr-un apel de marjă             
avertizându-vă că nu aveți suficient capital propriu pentru a susține pozițiile deschise. 
În cazul în care sunteți un Client obișnuit cu tranzacțiile telefonice și considerăm că nu vă puteți                 
menține pozițiile deschise, puteți primi un apel de marjă de la dealerii noștri, sfătuindu-vă să               
depuneți o sumă suficientă pentru a vă menține pozițiile deschise. 
Nivelul de oprire se referă la nivelul de capital la care pozițiile dumneavoastră deschise se               
închid automat. Pentru conturile de tranzacționare deținute de clienții retail, nivelul de oprire             
este la nivelul de 50% din marja necesară pentru a vă menține pozițiile deschise. 
  
Exemplu: 
Aveți un nivel de apel de marjă la 100% și un nivel de oprire a marjei la 50%. Aveți o poziție                     
deschisă la EUR/USD cu o marjă de 500 USD. Soldul dumneavoastră este de 10.000 USD și                
capitalul propriu de 900 $. Aceasta înseamnă că marja de întreținere este de 180% (capital               
propriu de 900 USD împărțit la marja folosită de 500 USD). Dacă soldul dumneavoastră ajunge               
la 9.600 USD, înseamnă că veți avea un capital de 500 $. Prin urmare, marja dumneavoastră de                 
întreținere va fi de 500/500 = 100%, care este punctul la care vă vom emite un apel de marjă                   
așa cum este descris mai sus. Dacă soldul dumneavoastră ajunge la 9350 USD, capitalul              
dumneavoastră va deveni 250 USD ceea ce înseamnă că va avea loc o marjă de închidere, ceea                 
ce va duce la închiderea poziției. 
  
Compania stabilește nivelul de închidere a marjei la 50% din marja minimă necesară în urma               
măsurilor de intervenție ale produsului AEVMP din 1 iunie 2018, aplicându-se începând cu 1              
august 2018 pentru CFD-uri. 
 
Vă rugăm să rețineți că ne rezervăm dreptul de a modifica, la discreția noastră, cerințele de                
marjă fără o notificare prealabilă către dumnevoastră, pe baza volatilității reale sau așteptate             
(în opinia noastră) a pieței sau a viziunii noastre asupra condițiilor pieței în general. 
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6. Factorii Luați În Considerare 

 
Compania ia în considerare următorii factori pentru determinarea levierului maxim admis:  
a) Cunoașterea și experiența de tranzacționare a Clientului: utilizând o serie de întrebări atunci             

când acesta își dechide un cont, determinăm puterea financiară a Clientului, cunoștințele            

financiare, experiența de tranzacționare și stilul de tranzacționare; 

b) apetitul în ceea ce privește riscul și modul de gestionare a riscului companiei; 

c) baza de capital și puterea financiară a Companiei, calculate și monitorizate pe baza             

adecvării capitalului companiei; 

d) clasa de active: pe baza specificului instrumentului, efectul de levier asupra CFD-urilor poate             

ajunge până la 1:30. 

 

7. Levier Aplicabil 
 

Limitele Levierului 

Suma levierului disponibil depinde, printre altele, de rezultatele evaluării ale adecvării           

Clientului. 

 

Compania oferă diferite categorii de cerințe de marjă în funcție de activul special pentru ca un                

Client să gestioneze expunerea contului într-un mod mai eficient pe piețele volatile. Ideea             

principală este de a proteja conturile Clienților, necesitând cerințe de marjă mai mică pentru              

instrumente mai puțin volatile și cerințe de marjă mai mare pentru instrumente volatile mai              

mari. Acest concept este ilustrat mai jos. 

  

CFD-urile se referă la clase de active și instrumente financiare de bază. Am stabilit aici sub clasă,                 

împreună cu nivelurile maxime de levier pe care le punem la dispoziție prin intermediul              

platformelor noastre de tranzacționare: 

  

Marja colectată la deschiderea tranzacțiilor la instrumentele financiare enumerate în 

(Valori exprimate în % din valoarea nominală a pozițiilor deschise) 

  FX (majore) FX (non-majore) 
Indici (majore) 

Aur Indici ale altor 
metale 

(non-majore) 

Acțiuni 

Investitori Retail 3.33% 5.00% 5.00% 10.00% 20.00% 
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Levierul maxim la deschiderea tranzacțiilor la instrumentele financiare enumerate în 

(Valori exprimate ca levier maxim acordat pe categorii) 

  FX (majore) FX (non-majore) 
Indici (majore) 

Aur Indici ale altor 
metale 

(non-majore) 

Acțiuni 

Investitori Retail 30:1 20:1 20:1 10:1 5:1 

  

FX (majore): perechi valutare compuse din oricare două (2) dintre următoarele: USD, EUR, JPY,              

GBP, CAD și CHF; 

  

FX (non-majore): toate celelalte valute; 

 

Indici (majore): perechi valutare cu una dintre următoarele: FTSE 100, CAC 40, DAX 30, DJIA,               

S&P 500, NASDAQ, NASDAQ 100, NIKKEI 225, ASX 200, EURO STOXX 50; 

  

Aur: perechi valutare compuse cu una dintre următoarele: XAU, Aur;  

 

Alte metale: perechi valutare compuse cu una dintre următoarele: XPT, XAG; 

 

Indici (non-majore): toți ceilalți indici. 

  

Comentarii:  

a. Levierul se aplică pe o bază de clasă de active sau pe oricare altă bază sau per instrument                  

financiar, după cum putem determina la discreția noastră. Sub rezerva modificării cu sau             

fără notificare pentru a reflecta condițiile pieței. Raporturile de levier aplicabile în orice             

moment pot fi găsite pe site-ul oficial al Companiei. 

b. Levierul maxim oferit oricărui Client de 1:30 sau 1:20 depinde de nivelul lor de experiență în                

tranzacționarea CFD-urilor și a clasei de active subiacente. Valoarea levierului disponibil           

depinde de rezultatele evaluării dumneavoastră de adecvare. 

c. ESMA prevede un raport minim implicit de levier de maxim 1:30 pentru perechile valutare              

majore și de maxim 1:20 pentru perechile valutare non-majore. Ne rezervăm dreptul de a              

reduce raporturile de levier pentru CFD-uri în instrumentele financiare care pot face obiectul             

acțiunilor corporative reale sau anticipate, cu sau fără notificare către dumnevoastră, pentru            
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a aborda volatilitatea probabilă a pieței și a instrumentelor financiare. Dacă este posibil, vă              

vom oferi o notificare de până la 8 zile lucrătoare cu privire la o astfel de modificare, astfel                  

încât să vă permitem să luați măsurile pe care le considerați adecvate. 

Rețineți că anumite jurisdicții aplică un plafon asupra raporturilor de levier, indiferent de             

clasificarea Clientului retail în categoriile cu experiență sau mai puțin experimentați. În            

conformitate cu Circulația C210 a CySEC, atunci când investitorii retail cu domiciliul în Spania              

tranzacționează cu un raport de levier mai mare de 1:10, Compania este obligată să avertizeze               

în mod expres investitorii cu privire la riscul și complexitatea acestor produse. 

  

*Pentru clienții profesioniști, levierul maxim este de 1:500. 

 

Pentru mai multe informații despre clasificarea Clientului, accesați următorul link:          

https://www.instaforex.eu/legal_documentation. 

 

8. Politica Stop Out 
 
Vă sfătuim că este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă de a monitoriza nivelul marjei            
pozițiilor dumneavoastră în timp real prin intermediul platformei dumneavoastră de          
tranzacționare. 
 
Nivelul marjei de 50% este marja minimă pe care trebuie să o mențineți pentru o poziție                
deschisă. Ne rezervăm dreptul de a modifica acest nivel minim al marjei la discreția noastră, în                
așteptarea evoluției condițiilor de piață. 
 
În cazul în care capitalul propriu scade sub nivelul marjei minime de 50%, atunci ne rezervăm                
dreptul de a lichida toate sau o parte din tranzacțiile dumneavoastră deschise și de a închide                
orice poziție deschisă la discreția noastră, până când capitalul contului dumneavoastră va crește             
peste nivelul marjei de 50%. Vom lichida pozițiile începând de la poziția cu cea mai mare                
pierdere sau ultima comandă plasată. 
 
Vă rugăm să rețineți că nu oferim consultanță pentru deciziile de tranzacționare și acțiunile pe               
care le întreprindeți, inclusiv în ceea ce privește acțiunile pe care le puteți întreprinde pentru a                
aborda cerințele de nivel de marjă, precum cele la care ne referim mai sus. 
 

9. Protecția Soldului Negativ  
 
Oferim tuturor Clienților noștri protecție pentru soldul negativ, pe baza contului de            
tranzacționare. Aceasta înseamnă că nu veți pierde niciodată mai mult decât sumele pe care              
le-ați investit cu noi. 
 
Marja stop-out menționată în secțiunea 5 de mai sus și politica apelului de marjă (secțiunea 8)                
descriu mecanismul automat folosit de companie pentru a asigura protecția soldului negativ. În             
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cazul în care mecanismul eșuează, Compania va compensa Clientul cu valoarea soldului său             
negativ. 
 

10. Conflicte de Interes 
 
Compania este obligată să stabilească, să implementeze și să mențină o politică de conflict de               
interese eficientă, care să specifice procedurile instituite de către companie pentru           
identificarea și gestionarea și controlul responsabil și, dacă este necesar, dezvăluirea           
conflictelor de interese care apar în legătură cu activitatea sa. Pentru mai multe informații,              
consultați Politica privind conflictele de interese ale companiei. 
 

11. Oferirea de CFD-uri În Anumite Jurisdicții 
 
CFD-urile nu sunt eligibile pentru vânzare în anumite jurisdicții sau țări. Această politică nu este               
îndreptată către nicio jurisdicție sau țară care este inclusă în Jurisdicțiile interzise ale Companiei,              
așa cum este definită în acordul de servicii de investiții. Politica nu constituie o ofertă, invitație                
sau solicitare pentru a cumpăra sau vinde CFD-uri. 
 

12. 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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