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Instant Trading EU Ltd. este o Companie constituită și înregistrată în conformitate cu Legile
Republicii Cipru sub numărul de înregistrare ΗΕ 266937, având sediul la 23A, Spetson, Leda Court,
Bloc B, Birou B203, Mesa Geitonia, CY- 4000 Limassol, Cipru, titulară a unei licențe de la Comisia
Valorilor Mobiliare și a Bursei din Cipru (denumită în continuare „CySEC”) pentru a acționa ca o firmă
de investiții din Cipru cu numărul de licență 266/15 cu scopul de a furniza servicii de investiții și
servicii auxiliare (denumită în continuare „Compania”). Compania oferă servicii clienților săi prin
intermediul platformelor de tranzacționare.

Termenii utilizați în acest document vor fi interpretați conform indicațiilor de mai jos. Termenii care
nu sunt descriși aici vor fi interpretați în conformitate cu secțiunea „Termeni” din Termenii și
Condițiile Companiei sau precum termenii utilizați în mod obișnuit de participanții de pe piețele
financiare.

Definiții

Prin site-ul web al unei părți afiliate se înțelege site-ul instaforex.com operat de Companie, site-ul
web care oferă soluția tehnică a Sistemului ForexCopy.

Mijloacele de comunicare disponibile vor însemna orice formă de interacțiune înregistrată în
Cabinetul Clientului, prin intermediul sistemului Portofoliului OYS, telefon, mesagerie și e-mailuri.

Monitorizare înseamnă o anumită pagină care oferă informații despre Portofoliile Companiei.

OYS este o abreviere pentru On Your Side.

Clientul înseamnă o persoană fizică sau o Companie care a încheiat Acordul Clientului cu Compania
și a deschis un cont de tranzacționare. În acest caz, Clientul înseamnă, de asemenea, o persoană
fizică sau o Companie cu un cont de tranzacționare deschis, dispus să se înregistreze în sistemul de
Portofoliu OYS.

Compania este considerată Trader în cazul portofoliului (portofoliilor) pe care Compania l-ar (le-ar) fi
elaborat.

Comisionul Companiei este un comision pe care Compania îl primește de la Urmăritor în
conformitate cu o rată de participare la sistemul de Portofoliu OYS stabilit atunci când Urmăritorul
alege să urmărească Compania.

Contul de Portofoliu al Companiei este un cont special de tranzacționare care constă din active
tranzacționabile (unul sau mai multe), portofoliu și este administrat de Companie pe platforma MT4
în scopul

- investițiilor în instrumente financiare pentru a genera profit;
- creării unui Portofoliu activ care să fie promovat către Clienți cu scopul de a copia

tranzacțiile în conturile Urmăritorilor,
- calculului intern automatizat al comisioanelor Companiei care trebuie plătite de către

Urmăritori,
- calculului profiturilor sau pierderilor;
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- altor operațiuni de tranzacționare similare.
Termenii și Condițiile Companiei (Acordul Clientului) este acordul de ofertă publică acceptat de o
persoană fizică sau de o Companie înainte de înregistrarea în calitate de Client al Companiei.

Urmăritor înseamnă clientul Companiei, un investitor în portofoliul OYS, înregistrat ca Urmăritor.

Contul Urmăritorului înseamnă un cont personal special pe platforma MT4 înregistrat la Companie
pentru calcularea internă a depozitelor, retragerilor, profiturilor, pierderilor, taxelor și a altelor acțiuni
similare ale Clientului, precum și a sumei care trebuie plătită Companiei pentru serviciul de
Portofoliu OYS.

Cabinetul (secțiunea) Urmăritorului înseamnă o zonă personală desemnată în care toate
informațiile legate de cont sunt puse la dispoziția Clientului.

Portofoliul OYS reprezintă portofolii elaborate de Companie.

Contul OYS (Portofoliu) este un cont înregistrat la Companie cu scopul de alăturare la sistemul de
copiere Portofoliu OYS.

Serviciul de portofoliu OYS este o investiție și/sau tranzacție cu CFD-uri și valori mobiliare prin
copierea tranzacțiilor portofoliilor pe care Compania le-a elaborat.

Prezentul Acord va însemna acest document numit „Termenii Acordului pentru Serviciile din
Portofoliu OYS”.

1. Domeniul de Aplicare al Serviciilor

1.1 Acești Termeni și Condiții acoperă întreaga gamă de servicii furnizate de portofoliul OYS,
inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea site-urilor web și/sau a aplicațiilor Companiei și ale
părții afiliate, utilizarea tranzacționării și a serviciilor portofoliului OYS, colectarea datelor și
stocarea practicilor, materiale descărcabile de pe site-urile Companiei și ale părții afiliate,
informații financiare publicate pe site-urile Companiei și ale părții afiliate (fie de către
Companie, fie de către o parte afiliată), conținut electronic, informații în timp real despre
cursul de schimb al monedelor, instrumente de executare a tranzacțiilor pe piața valutară prin
Internet sau prin intermediul telefonului și orice alte caracteristici, conținut sau servicii pe
care Compania le poate adăuga în viitor. Acești Termeni și Condiții acoperă orice formă de
comunicare între Companie și Client, inclusiv e-mail, telefon și orice alt mijloc de comunicare
cu care părțile sunt de acord.

1.2 Serviciile sunt oferite în conexiune cu tranzacțiile cu valori mobiliare, în care deținătorii de
valori mobiliare (de ex. Acțiuni) pot beneficia de câștiguri de capital prin vânzarea de acțiuni;
contracte pentru diferențe în care activele subiacente includ valută străină, acțiuni, indici,
mărfuri și active virtuale (colectiv numite „CFD-uri”). Compania își rezervă dreptul de a
modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, toate sau o parte din serviciile
Companiei cu sau fără notificare prealabilă. Urmăritorul este de acord că prin prezenta
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Compania nu va fi trasă la răspundere pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a
tuturor sau a unei părți a serviciilor Companiei.

1.3 Prin utilizarea Portofoliului OYS, Urmăritorul este de acord să utilizeze serviciul de gestionare
a portofoliului ForexCopy al Companiei.

1.4 Înainte ca Urmăritorul să se poată angaja în Portofoliul OYS, Compania va evalua ce strategii
de tranzacționare sunt adecvate pentru Urmăritor și în ce condiții („Evaluarea adecvării").
Compania va actualiza periodic Evaluarea Adecvării. Urmăritorul confirmă și recunoaște că
evaluarea Companiei cu privire la utilizarea portofoliului OYS de către Urmăritor se realizează
pe baza informațiilor și documentelor furnizate de Urmăritor, iar Urmăritorul confirmă în
continuarea veridicitatea, corectitudinea și caracterul complet al acestor informații.
Compania se poate baza pe astfel de informații și pe faptul că Urmăritorul este responsabil
pentru orice daune sau pierderi care ar putea rezulta din orice inexactitate. Urmăritorul își
poate consulta testul de adecvare în orice moment și poate evalua dacă a existat o
modificare a experienței sale, a obiectivelor sale de tranzacționare și/sau situația financiară.

1.5 Compania va furniza Urmăritorului Evaluarea Adecvării și serviciile portofoliului OYS.

1.6 Compania va raporta Urmăritorului cu privire la tranzacțiile rezultate astfel cum sunt definite
aici și/sau primite de la Urmăritor în legătură cu serviciile de portofoliu OYS.

1.7 Atunci când ia o decizie de a investi în portofoliul OYS al Companiei și/sau de a urma o
anumită strategie, Urmăritorul a luat în considerare întreaga situație financiară a sa, inclusiv
angajamentele financiare. Urmăritorul înțelege că utilizarea portofoliului OYS este extrem de
speculativă și că ar putea suferi pierderi care depășesc suma investită în portofoliul OYS și,
eventual, suma totală din contul său.

1.8 Urmăritorul a revizuit și a recunoscut riscurile asociate Portofoliului OYS așa cum este
descris aici, inclusiv, dar fără a se limita la, executarea automată a tranzacțiilor, prin care
deschiderea și închiderea tranzacțiilor are loc în contul Urmăritorului, fără intervenția
manuală a acestuia.

1.9 Urmăritorul autorizează prin prezenta Compania să limiteze și/sau să rețină investiția din
portofoliul OYS pe baza evaluărilor de adecvare în curs ale Companiei, în conformitate cu
politicile și procedurile sale. Urmăritorul autorizează în continuare Compania să execute
toate acțiunile întreprinse de Societate în Companie care Urmăritorul a ales să investească.
Aceste acțiuni sunt întreprinse automat odată cu primirea de către Companie a unui depozit
efectuat de Urmăritor și depus în contul OYS al Urmăritorului și nu necesită neapărat vreo
preautorizare. Urmăritorul recunoaște că, în orice moment, la discreția sa, Urmăritorul poate
opri orice activitate legată de Portofoliu OYS efectuată de către Urmăritor comunicând
solicitarea prin Sistemul de Copiere Portofoliu sau contactând Managerul de Cont prin
telefon, e-mail sau orice alt mijloc disponibil de comunicare.

1.10 Furnizarea portofoliului OYS nu constituie consultanță de investiții din partea Companiei.
Urmăritorul folosește Portofoliul OYS pe propria răspundere, iar Compania și afiliații săi,
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angajații, clienții și agenții nu vor fi răspunzători pentru orice pierderi pe care Urmăritorul le
poate suporta ca urmare a utilizării unor astfel de funcții.

1.11 Urmăritorul recunoaște prin prezenta că, dată fiind structura comisioanelor (comisioane de
profit și cheltuieli de tranzacționare), valoarea comisioanelor poate fi substanțială în unele
cazuri. Toate acestea sunt determinate de Companie, așa cum este descris în mod specific
în Portofoliile OYS pe care Urmăritorul le selectează pentru copiere și acceptate de către
Urmăritor atunci când se abonează la serviciul de Copiere a Portofoliilor OYS

.
1.12 Urmăritorul este de acord să primească rapoarte despre tranzacții și notificări dacă rezultatul

negativ al copierii tranzacțiilor se depreciază cu 10% sau mai mult. Notificările sunt trimise
prin e-mail nu mai târziu de sfârșitul zilei lucrătoare atunci când limita a fost depășită sau de
închiderea următoarei zile lucrătoare.

1.13 Clientul este de acord că abonamentul la Serviciul de Copiere Portofoliu are loc în momentul
înregistrării contului clientului OYS prin Cabinetul Clientului.

2. Sistemul Portofoliului OYS – Compania

2.1 Compania va primi comision din partea Urmăritorului, în cazul în care comisionul Companiei
este o taxă convenită din tranzacțiile copiate pe conturile Urmăritorilor pe toată perioada
ofertei. Detalii pot fi găsite pe site-ul web și în Specificația Instrumentelor de Tranzacționare.

2.2 Compania confirmă că participă la Sistemul de Portofoliu OYS cu cele mai bune intenții și
acționează în interesul Urmăritorilor care copiază portofoliul Companiei.

2.3 Compania va oferi participanților la sistemul de portofoliu OYS un acces la sistemul IT al
Companiei conceput pentru schimbul de informații între diferite conturi, pentru a permite
părților interesate să copieze tranzacțiile altor părți, caz în care Compania acționează ca
mijloc de schimb de informații, precum și ca manager de comisioane percepute Urmăritorului
în beneficiul Companiei.

2.4 Compania nu va fi trasă la răspundere de către participanții la sistemul de portofoliu OYS
pentru profitul pierdut sau pierderile care pot apărea direct sau indirect ca urmare a
operațiunilor de tranzacționare efectuate sau neefectuate de Companie. Urmăritorul
recunoaște și își asumă toate riscurile. Urmăritorul înțelege că Divulgarea Riscurilor nu poate
conține informații complete despre riscurile posibile și își asumă toate riscurile cauzate în
mod rezonabil de Companie sau de o terță parte. Urmăritorul recunoaște prin prezenta riscul
tuturor pierderilor generate de investițiile în portofoliul OYS.

2.5 Compania nu va fi trasă la răspundere de către participanții la sistemul de portofoliu OYS
pentru profitul pierdut sau pierderile care pot apărea direct sau indirect ca urmare a ignorării
documentelor de reglementare sau a sistemelor de cooperare.

2.6 Compania nu va fi trasă la răspundere în cazul în care:
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a) Urmăritorul pierde accesul la conturile sale de tranzacționare sau terții care au acces la
aceste conturi. În acest caz, Urmăritorul va suporta toate riscurile posibile.
b) apar întârzieri neprevăzute la retragerea de fonduri sau la transferul acestora între conturi
(dacă acestea apar fără vina Companiei).
c) unei defecțiuni tehnice, dacă apare fără vina Companiei, ci a partenerului Companiei sau
a altor părți care nu sunt angajații Companiei.
d) Urmăritorul înregistrează pierderi care apar în timpul operațiunilor de întreținere pe
serverele Companiei.

2.7 Urmăritorul recunoaște prin prezenta că, în conformitate cu prezentul Acord, Compania va
furniza implementarea tehnică a sistemului de portofoliu OYS, renunțând la orice
responsabilitate pentru rezultatele tranzacțiilor din contul Urmăritorului.

3. Riscurile Asociate cu Copierea Tranzacțiilor

Compania oferă Urmăritorului posibilitatea de a interacționa, urmări și copia portofoliul OYS utilizând
informații și/sau funcțiile de copiere a tranzacțiilor furnizate și/sau puse la dispoziție pe site-urile
web și/sau platformele de tranzacționare ale Companiei și ale părților afiliate. Portofoliul OYS este
asociat cu diverse riscuri, iar Urmăritorul este îndemnat să citească cu atenție și să ia în considerare
următoarele riscuri înainte de a utiliza sistemul de portofoliu OYS:

3.1 Portofoliul OYS implică executarea automată a tranzacțiilor, ceea ce înseamnă că tranzacțiile
sunt deschise și închise în contul Urmăritorului, fără intervenția manuală a Urmăritorului.

3.2 Atunci când ia o decizie în ceea ce privește investirea în portofoliul OYS și/sau abordarea
unei anumite strategii, Urmăritorul a luat în considerare întreaga sa situație financiară,
inclusiv angajamentele financiare, și înțelege că utilizarea portofoliului OYS este extrem de
speculativă și că Urmăritorul ar putea suferi pierderi care ar putea depăși suma investită în
Portofoliul OYS până la suma totală investită în contul său.

3.3 Compania, filialele sale, angajații și agenții acestora nu sunt consilieri financiari sau de
investiții. Dacă Urmăritorul ia decizii de investiții bazându-se pe informațiile disponibile pe
site-urile web ale Companiei și ale părții afiliate sau ca urmare a utilizării funcțiilor
portofoliului OYS, Urmăritorul o face pe propriul risc, în timp ce Compania, filialele sale,
angajații acestora iar agenții nu vor fi responsabili pentru orice pierderi pe care Urmăritorul le
poate suferi.

3.4 Urmăritorul nu ar trebui să ia nicio decizie de investiție fără a efectua mai întâi propria sa
documentare. Urmăritorul este singurul și exclusiv responsabil pentru a stabili dacă orice
investiție, strategie sau orice alt produs sau serviciu este adecvat sau nu pentru acesta, pe
baza obiectivelor de investiții și a situației personale și financiare a acestuia.

3.5 Dacă Urmăritorul plasează tranzacții suplimentare în contul său sau modifică sau anulează o
comandă generată de Portofoliul OYS, Urmăritorul poate obține un rezultat material diferit de
cel al Companiei.
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3.6 Urmăritorul este de acord că, din orice motiv tehnic și/sau organizațional, abonarea
Urmăritorului la Portofoliul OYS este oprită prin alte mijloace decât dezabonarea de către
Urmăritor sau Companie, Compania nu va fi trasă la răspundere pentru tranzacțiile care au
fost lăsate deschise după dezabonare. Urmăritorul acceptă prin prezenta că astfel de
tranzacții rămase deschise pot fi profitabile sau, în mod egal, pot genera o pierdere. În cazul
în care Urmăritorul nu solicită închiderea tranzacțiilor (inclusiv cazurile în care Urmăritorul nu
a fost informat că abonamentul a fost oprit din cauza unor probleme tehnice sau
organizaționale), Urmăritorul acceptă cele de mai sus și orice riscuri care decurg din
continuarea tranzacțiilor deschise.

 
3.7 Urmăritorul confirmă prin prezenta că Portofoliul OYS este un serviciu complex din punct de

vedere tehnic, iar anumite erori pot apărea în viitor din când în când cu o probabilitate relativ
mare. Urmăritorul confirmă prin prezenta că Portofoliul OYS nu ia decizii cu privire la
tranzacții, ci transmite doar informații despre tranzacții dintr-un cont în altul. Astfel, în
situațiile în care o astfel de transmisie este efectuată cu o eroare (sau nu a fost efectuată din
cauza erorilor) este acceptată de către Urmăritor ca o circumstanță aleatorie care nu
afectează matematic probabilitatea ca Urmăritorul să obțină un profit sau o pierdere și,
astfel, nu poate fi considerat un motiv pentru a solicita Companiei orice profit sau
compensație pentru orice pierderi suferite în exces față de situațiile în care o astfel de
transmitere de informații a fost făcută fără erori.

 
3.8 Pozițiile copiate ale Companiei (cu privire la orice instrumente financiare) vor fi copiate în

sumă egală cu valoarea minimă a poziției sau cu suma proporțională a tranzacției copiate la
capitalul propriu realizat din portofoliul OYS copiat. Aceste poziții vor avea efectul de levier
corespunzător în măsura maximă posibilă. Tranzacțiile sub valoarea minimă a tranzacției nu
vor fi deschise. Toate aceste poziții nu vor fi acceptate de Companie, din orice motiv, fără a
furniza o notificare ulterioară și/sau fără nicio acțiune din partea Urmăritorului. Urmăritorul
trebuie să fie capabil și pregătit să suporte pierderea întregii investiții efectuate ca urmare a
unui depozit de o sumă sub minim sau a unei cereri de tranzacționare sub suma minimă de
tranzacționare. Urmăritorul va fi pe deplin responsabil pentru orice pierderi obținute ca
urmare a executării de către Companie a instrucțiunilor generate în urma utilizării oricărei
dintre caracteristicile portofoliului OYS.

 
3.9 Statisticile de performanță anterioare care apar pe site-urile web ale Companiei sau ale părții

afiliate sau în aplicații nu indică rezultate viitoare și ar trebui considerate ipotetice. Este
important să înțelegem că performanța anterioară nu este o garanție a performanței viitoare.
Nu se face nicio declarație sau garanție că vreun cont va obține sau este probabil să obțină
profituri sau pierderi similare cu cele prezentate. Nici nu există garanția că un scor de risc al
portofoliului OYS nu va fi de fapt mai mare. Compania nu garantează plasarea niciunei
comenzi. Prin urmare, Urmăritorul poate pierde până la suma inițială depusă în contul dedicat
Portofoliului specific.

3.10 Rezultatele performanței hipotetice au limitări inerente. Procentul real de câștiguri/pierderi
experimentat de către Urmăritor va varia în funcție de mulți factori, inclusiv, dar fără a se
limita la soldurile contului inițial (inclusiv depozite și retrageri), acțiunea de piață, setările
contului Urmăritorului și performanța reală a portofoliului Companiei copiat.
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3.11 Niciun aspect al informațiilor din sistemul de portofoliu OYS puse la dispoziție pe site-urile
web ale Companiei și ale părții afiliate nu este destinat să ofere investiții, taxe sau alte sfaturi
financiare de niciun fel. Orice astfel de conținut nu va fi considerat o înlocuire pentru
consiliere profesională financiară și de investiții. Dacă Urmăritorul alege să se angajeze în
tranzacții alegând să copieze un anumit Portofoliu, atunci aceste decizii și tranzacții și orice
consecințe ale acestora sunt responsabilitatea exclusivă a Urmăritorului. Compania și afiliații
săi nu oferă consiliere în materie de investiții direct, indirect, implicit sau în niciun fel, punând
aceste informații și/sau caracteristici la dispoziția Urmăritorilor. Urmăritorul ar trebui să
efectueze întotdeauna propriile documentări independente și să ia propriile decizii de
investiții.

4. Condiții de utilizare pentru sistemul de Portofoliu OYS

4.1 Sistemul de Portofoliu OYS este un produs software conceput pentru a implementa și
automatiza tehnic toate procesele de copiere între conturile de tranzacționare înregistrate în
sistemul OYS Portfolio. Sistemul de OYS Portfolio va furniza următoarele procese
automatizate:

a) Înregistrarea Urmăritorului în sistemul de portofoliu OYS;
b) Abonarea Urmăritorului la contul Companiei în scopul copierii și executării ulterioare a

ordinelor Companiei în contul Urmăritorului.
c) Calcularea unui comision trimestrial care urmează să fie plătit Companiei de către

Urmăritor pentru tranzacții profitabile;
d) Calcularea unui comision în momentul lichidării pozițiilor copiate din Portofoliul

Companiei (închiderea sau vânzarea activelor din Portofoliul copiat) datorate
Companiei;

e) Creditarea comisionului în contul MT4 al Companiei;
f) Deducerea comisionului din contul MT4 al Urmăritorului;
g) Ajustarea de către Companie a copierii termenilor pentru a copia tranzacțiile în

conturile Urmăritorului;
h) Ajustarea de către Urmăritor a parametrilor de abonament pentru a copia tranzacțiile;

4.2 Compania va înregistra cererea Urmăritorului de a copia tranzacțiile din Portofoliul
Companiei și va începe să copieze tranzacțiile din contul Companiei în contul Urmăritorului,
dacă cererea a fost acceptată de Companie. Compania va începe să copieze tranzacțiile din
portofoliul Companiei în contul Urmăritorului în timp real în termen de 24 de ore de la
primirea cererii, în cazul în care contul Urmăritorului îndeplinește termenii din prezenta.

4.3 Dacă contul Urmăritorului nu îndeplinește condițiile pentru copierea tranzacțiilor din
Portofoliul Companiei, atunci Compania îl va informa pe Urmăritor prin orice mijloc de
comunicare disponibil în termen de 48 de ore de la primirea cererii.

4.4 Clientul este de acord că, în mod implicit, Compania va copia tranzacțiile în contul
Urmăritorului din contul Companiei în întreaga sumă disponibilă în contul On Your Side
dedicat, doar dacă sunt predeterminate condițiile speciale pentru copierea ordinelor.
Clientul poate solicita condiții speciale de executare a ordinelor (copiere parțială, setarea
stop loss sau ordine de take profit etc.) în contul Urmăritorului prin trimiterea unei cereri către
Companie prin orice mijloc de comunicare disponibil.
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Clientul este de acord irevocabil cu posibilele consecințe ale acestei abateri admisibile în
executarea prețului instrumentului copiat din contul Companiei.
Tranzacțiile suplimentare vor fi copiate din portofoliul Companiei în contul Urmăritorului în
timp real în 24 de ore de la primirea cererii.
Clientul este de acord cu modificările sau închiderea pozițiilor prin tranzacții copiate din
contul Companiei din contul Urmăritorului prin trimiterea instrucțiunii prin mijloacele de
comunicare disponibile.

4.5 Sistemul de portofoliu OYS va fi disponibil pentru toți clienții verificați ai Companiei în
Cabinetul Clientului după ce clientul a fost înregistrat la sistemul de portofoliu OYS ca
Urmăritor și a respectat Cerințele de Conformitate.

4.6 Sistemul de portofoliu OYS implică posibile riscuri legate atât de CFD-uri, cât și de tranzacții
de securitate efectuate de către Companie și copiate de către Urmăritor și posibile erori
tehnice în urma dezavantajelor unei platforme de tranzacționare sau ale sistemului de
portofoliu OYS.

4.7 În cazul în care Urmăritorul sau Compania solicită dezabonarea de la operațiunile de copiere,
Compania va procesa cererea în termen de 24 de ore lucrătoare de la primire. Profiturile care
urmează să fie plătite Urmăritorului pot diferi de profiturile afișate în Cabinetul Urmăritorului
în momentul primirii cererii de anulare, inclusiv cazurile în care Compania a suferit pierderi,
iar tranzacțiile Urmăritorului au fost închise la un nivel Stop Out la ora actualizării
informațiilor.

4.8 Abonamentul la operațiunile de copiere în sistemul de portofoliu OYS va fi anulat dacă:

a) Compania închide portofoliul OYS;
b) Urmăritorul anulează abonamentul făcând clic pe „Dezabonare” în cabinetul

Urmăritorului sau trimițând un ordin direct către Companie prin orice mijloc de
comunicare disponibil;

c) Banii disponibili în contul Urmăritorului nu sunt suficienți pentru a plăti comisionul către
Companie sau orice altă taxă.

5. Utilizarea banilor Clientului

5.1 Compania nu va plăti clientului nicio dobândă pentru banii acestuia deținuți în Companie, cu
excepția cazului în care se convine altfel separat. Dacă se acumulează dobânzi pentru astfel
de fonduri, acestea nu vor fi considerate o parte din fondurile Clientului și nu vor fi creditate în
contul Clientului.

5.2 Compania poate folosi banii din contul OYS al Clientului pentru a plăti taxe, costuri sau tarife
care devin datorate și exigibile. În cazul în care Clientul încheie o tranzacție, toate taxele,
costurile și tarifele aferente tranzacției devin datorate și se plătesc imediat după executare,
prin urmare Compania va deduce suma relevantă din contul OYS al Clientului în acel moment.
Banii care sunt datorați și plătibili vor înceta să fie tratați ca bani ai Clientului în conformitate
cu legea aplicabilă.
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6. Prețuri

6.1 Platformele de tranzacționare ale Companiei afișează un preț orientativ de cumpărare și
vânzare pentru fiecare produs. Acesta se numește „cotație”. Cotația nu este o ofertă a
Companiei de a cumpăra sau vinde produse. În general, Compania nu furnizează cotații prin
telefon, dar poate face acest lucru la discreția Companiei.

6.2 Compania este responsabilă de stabilirea prețului instrumentelor și produselor care pot fi
tranzacționate pe platformele Companiei. Acest lucru înseamnă că ofertele Companiei vor
diferi de prețurile furnizate de alți brokeri, prețul pieței sau prețurile actuale de la orice bursă
sau de pe orice platformă de tranzacționare.

6.3 Atunci când furnizează o cotație, Compania poate lua în considerare prețul pe care îl
primește de la un broker, piață sau orice bursă sau platformă de tranzacționare, dar nu are
nicio obligație să facă acest lucru sau să se asigure că aceste cotații furnizate de Companie
se află în cadrul oricărui procent specific al unui astfel de preț.

6.4 Dacă prețurile de pe o piață, bursă sau o platformă de tranzacționare sunt distorsionate, de
exemplu, în timpul unei creșteri de preț pe termen scurt, sau în timpul perioadelor de licitație
înainte de punere pe piață, post-piață sau în cursul zilei, Compania poate reflecta prețuri
similare în cotațiile sale, dar nu are nicio obligație să facă acest lucru.

6.5 Cotațiile sunt actualizate în mod constant, ceea ce înseamnă că prețul de cumpărare sau de
vânzare se poate modifica între momentul în care Urmăritorul plasează sau confirmă un
ordin și momentul în care Compania execută ordinul. Compania va informa Urmăritorul
despre prețul la care a fost executată comanda Urmăritorului.

7. Soluționarea litigiilor

7.1 În cazul în care un participant la sistemul de portofoliu OYS nu este mulțumit de niciun
aspect al sistemului, are dreptul să depună o reclamație în conformitate cu Termenii și
Condițiile Companiei și Procedura de Gestionare a Reclamațiilor, așa cum este afișat pe
site-ul web al Companiei.

8. Aplicarea Termenilor Acordului pentru sistemul de Portofoliu OYS

8.1 Acești Termeni ai Acordului intră în vigoare atât pentru Companie, cât și pentru Urmăritor în
ziua acceptării atât de către Urmăritor, cât și de Companie. Data de reziliere a prezentului
document va fi aceeași cu data de reziliere a Termenilor și Condițiilor Companiei.

8.2 În cazul oricărei contradicții dintre articolele din prezentul document, Termenii și Condițiile
Companiei sau orice alt document de reglementare al Companiei, articolele din prezentul
document vor prima.

8.3 Compania are dreptul de a modifica articolele prezentului document în orice moment,
notificând Urmăritorul în timp suficient înainte ca modificările să intre în vigoare. Modificările
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intră în vigoare și devin obligatorii pentru Urmăritor la data specificată în mesajul informativ
trimis.

9. Reglementările Tehnice ale sistemului de Portofoliu OYS

9.1 Înregistrarea unui Urmăritor. După ce Clientul acceptă prezentul Acord în Cabinetul Clientului
și își alege rolul în sistemul de portofoliu OYS în calitate de Urmăritor de Portofoliu OYS,
Clientul este înregistrat ca Urmăritor.

9.2 Solicitarea Urmăritorului de a copia tranzacțiile. Urmăritorul va solicita să copieze tranzacțiile
Companiei în Cabinetul Urmăritorului, selectând Portofoliul Companiei în lista de
monitorizare sau pe un site web separat dedicat înregistrării Portofoliului. În cazul în care
Compania acceptă cererea sau înregistrarea în portofoliul OYS prin intermediul contului
special On Your Side, copierea tranzacției va începe în termen de 24 de ore de la acceptare.
Dacă Compania refuză solicitarea prin mijloacele de comunicare disponibile, sistemul nu va
începe să copieze tranzacțiile în contul Urmăritorului.

9.3 Acceptarea de către Companie a unei noi cereri de copiere a tranzacțiilor. Noile solicitări de
copiere a tranzacțiilor vor fi disponibile Companiei în sistemul de Portofoliu. Compania va fi
îndreptățită să accepte sau să respingă orice solicitare înainte sau după îndeplinirea
condițiilor pentru începerea copierii în termen de 24 de ore lucrătoare de la primirea cererii. În
cazul în care Compania ignoră cererea, aceasta din urmă este considerată anulată automat
la 24 de ore de la primire.

9.4 Copierea tranzacției în contul Urmăritorului. După ce Compania a acceptat o cerere de
copiere a tranzacțiilor în contul Urmăritorului, sistemul va începe să copieze tranzacțiile în
termen de 24 de ore de la îndeplinirea tuturor cerințelor pentru copiere de către Urmăritor (a
se vedea punctul 9.2).

9.5 În mod implicit, tranzacțiile sunt copiate în contul Urmăritorului în întregul sold disponibil din
contul OYS. Cu toate acestea, Urmăritorul poate modifica suma pentru copierea tranzacțiilor
pe contul OYS prin Cabinetul Clientului sau făcând o cerere către Companie prin orice mijloc
de comunicare disponibil.

9.6 Încetarea copierii tranzacțiilor în contul Urmăritorului. După ce Urmăritorul s-a dezabonat de
la copierea tranzacțiilor, sistemul va încheia procesul de copiere a portofoliului OYS în termen
de 24 de ore.

9.7 O nouă cerere a Urmăritorului de a copia tranzacțiile. Dacă Urmăritorul depune fonduri
suplimentare în contul OYS, noile fonduri vor fi adăugate în mod implicit la tranzacționarea
copiei, cu excepția cazului în care Compania a primit instrucțiuni suplimentare.

9.8 Actualizări de informații despre profiturile și/sau pierderile Companiei și ale Urmăritorului.
Informațiile despre profiturile și/sau pierderile Companiei și ale Urmăritorilor vor fi furnizate
în mod regulat. Informațiile vor fi disponibile în Cabinetul Clientului și în contul MetaTrader al
Urmăritorului.
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9.9 Creditarea comisionului în contul Companiei. Un comision perceput de Companie este
calculat pe baza termenilor conveniți de către Urmăritor în perioada de subscriere la
portofoliul specific OYS.

9.10 Suplinirea contului Urmăritorului. Urmăritorul își poate suplini contul de tranzacționare prin
procedura standard de reaprovizionare în secțiunea de Fonduri din Cabinetul Clientului. Banii
depuși vor fi creditați în contul Urmăritorului care a fost selectat în timpul procedurilor de
depunere imediat după ce au fost primiți de Companie.

9.11 Acces la statisticile portofoliului OYS. Statisticile portofoliului OYS includ:

a) Monitorizarea conturilor în Cabinetul Clientului. Pagina de monitorizare ar putea apărea pe
site-ul web al Companiei și/sau site-urile web ale partenerilor oficiali ai Companiei;

b) Informații despre sold și capitaluri proprii înregistrate la ultima actualizare;
c) Tranzacțiile copiate curente din conturile Companiei și istoricul abonamentelor;

Statisticile portofoliului OYS furnizate de Companie sunt concepute pentru a permite
Urmăritorului să monitorizeze activitățile Companiei. Cu toate acestea, Urmăritorul trebuie să
fie conștient de posibile întârzieri în actualizările statistice care nu trebuie să depășească 1
sau 2 ore în condiții normale.

9.12 Închiderea automată a tranzacțiilor din contul Urmăritorului.

a) Dacă nu există suficienți bani în contul Urmăritorului pentru copierea tranzacțiilor,
tranzacțiile copiate recent vor fi închise pe contul Urmăritorului la prețul curent.

b) Dacă nu există suficienți bani în contul Urmăritorului pentru a plăti Comision către
Companie, tranzacțiile copiate recent vor fi închise pe contul Urmăritorului la prețul curent.

10. Dispoziții suplimentare

10.1 Urmăritorii declară prin prezenta că, înainte de a accepta prezentul Acord, au citit și au
acceptat Acordul de Termeni și Condiții care stabilește normele comerciale generale.

10.2 Compania informează Clientul prin prezenta că există alte documente și informații
disponibile pe site-ul web al Companiei care fac parte din Acordul de Termeni și Condiții și
oferă mai multe detalii despre Companie și activitățile sale desfășurate pentru Client,
precum:

a) Politica de Executare a Ordinului care explică modul în care sunt executate tranzacțiile; și

b) Avizul de Divulgare a Riscurilor care rezumă principalele riscuri implicate în investițiile în
CFD-uri.

Există documente și informații suplimentare disponibile pentru Client pe site-ul web al
Companiei și prin intermediul platformelor sale de tranzacționare care conțin informații utile,
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dar nu fac parte din acestea și pe care Urmăritorii le-au acceptat deja în timpul înregistrării în
sistemul de portofoliu OYS. Acestea includ:

a) Politica privind Conflictele de Interese care explică modul în care Compania gestionează
toate conflictele de interese pentru a-și trata clienții în mod echitabil;

b) Avizul privind Fondul de Compensare a Investitorilor care oferă detalii despre Fondul de
Compensare a Investitorilor (ICF);

c) Avizul de Clasificare a Clientului care specifică modul în care un client este clasificat în
conformitate cu reglementările aplicabile;

d) Procedura de Gestionare a Reclamațiilor care stabilește procedura care trebuie urmată
dacă un Client dorește să depună o reclamație la Companie și explică modul în care este
tratată reclamația. Acest document include, de asemenea, informații despre modul în care
Clientul poate contacta Ombudsmanul Financiar al Republicii Cipru;

e) Politica de Confidențialitate care explică modul în care Compania tratează anumite
informații furnizate de Client;

f) Documentele cu Informații Cheie care furnizează clientului informații cheie despre
produsul (produsele) de investiții pe care compania îl oferă;

g) Politica de Levier și Marjă care oferă Clientului informații despre regulile de levier și marjă
ale Companiei.
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