
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «DOUBLE DEAL» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає умови проведення Акції «Double Deal» (далі — «Акція»), 

терміни та форми її проведення, порядок підбиття підсумків та вручення призів. 

1.2. Організатором Акції є OFG Cap. Ltd. (Далі — «Організатор»). Реєстраційний номер: 

20603 IBC 2012. Адреса: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, 

Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. 

1.3. Мета Акції — залучення нових клієнтів для Організатора Акції та мотивація 

наявних клієнтів використовуючи матеріальне заохочення учасників Акції, які виконали 

умови Акції. 

1.4. Акція має виключно стимулюючий характер і не є лотереєю. 

1.5. Акція проводиться на території всього світу, за винятком країн, де проведення 

подібних акцій через мережу інтернет заборонено. 

1.6. Період проведення Акції з 01.02.2023 до 31.05.2023 включно, згідно з таким 

розкладом: 

01.02.2023 — 30.04.2023 — перший етап: поповнення торгового рахунку для 

отримання подарункових CFD-контрактів та участі в Акції. 01.05.2023 — 31.05.2023 — 

другий етап: фінальний розрахунок з клієнтом за CFD-контрактами (за запитом 

клієнта). 

1.7. Це Положення, а також доповнення та зміни, що вносяться до нього, розміщуються 

в мережі інтернет за адресою https://esperio.org/. 

1.8. Факт участі в Акції означає повну та безумовну згоду учасника Акції з усіма 

умовами її проведення. 

1.9. Це Положення є публічною офертою (пропонуванням) Організатора приєднатися 

до участі в Акції на умовах, викладених у цьому Положенні. Акцептом цієї оферти є 

вчинення фізичною особою — учасником Акції дій, зазначених у цьому Положенні. 

1.10. Учасниками Акції можуть бути клієнти з відкритим до початку проведення Акції 

торговим рахунком, а також клієнти, які відкрили торговий рахунок у Організатора в 

період дії Акції та відповідають таким умовам: 

— фізична дієздатна особа, яка досягла віку 18 років; 

— не є працівником Організатора. 

 

2. Порядок участі в Акції 

 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%B4


2.1. Для того, щоби стати учасником Акції, фізичній особі, яка відповідає вимогам, 

зазначеним у п.1.10. цього Положення, необхідно вчинити такі дії: 

— поповнити будь-який торговий рахунок на суму не менше 1000 доларів США (одним 

або декількома платежами) у період, зазначений у пункті 1.6. 

— у момент, коли сума поповнень торгового рахунку дорівнює сумі, яку Клієнт планує 

задіяти в Акції, необхідно натиснути кнопку «Відкрити угоду» в розділі особистого 

кабінету Double Deal. 

2.2. Поповненням торгового рахунку вважається внесення коштів, виключаючи 

перекази між рахунками всередині особистого кабінету, перекази між рахунками різних 

клієнтів всередині компанії, поповнення через партнерські рахунки, а також 

поповнення, зроблені коштом попереднього зняття суми з рахунків компанії. 

2.3. Взяти участь в Акції можна лише один раз. 

 

3. Умови Акції 

 

3.1. Умови Акції розташовані за інтернет-адресою: https://esperio.org/ 

3.2. На суму коштів, які зараховані на рахунок у період Акції та відображаються в 

спеціальному розділі особистого кабінету Double Deal, на момент натискання Клієнтом 

кнопки «Відкрити угоду» на спеціальному рахунку відкривається угода на придбання 

CFD-контрактів Walt Disney за ринковою ціною на дату згоди Клієнта щодо участі в 

Акції. 

3.2.1. Максимальний розмір угоди від імені Компанії не може перевищувати 5000 

доларів. 

3.2.2. Усі операції та фінансовий результат угоди відображаються на спеціальному 

рахунку, стан якого фіксується в розділі «Інвестиції» Double Deal та оновлюються двічі 

на день. 

3.3. До завершення першого етапу Акції, зазначеного у п.1.6. цього Положення, Клієнт 

не може розпоряджатися фінансовим результатом угоди від імені Компанії. 

3.4. У період другого етапу Акції, зазначеного у п.1.6. цього Положення, Клієнт має 

право завершити угоду раніше строку закінчення Акції, за умови виконання торгового 

обігу: на кожну 1 000 доларів США, що бере участь в Акції, у період акції має бути 

здійснено обіг 4 лоти. У рамках Акції, 1 лот — це обсяг позиції номінальною вартістю 

100 000 USD. 

3.5. У випадку, якщо Клієнт не вчинив жодних дій щодо завершення угоди в період 

другого етапу акції, угода та її результати анулюються 31.05.2023. 

3.6. Фінансовий результат, отриманий унаслідок закриття угоди на запит Клієнта (3.4.), 

фіксується в розділі «Інвестиції» Double Deal. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83


3.6.1. У разі прибутку за угодою та виконання умов торговельного обігу, уся сума 

прибутку зараховується на торговий рахунок Клієнта, який був поповнений на 

найбільшу суму за весь період акції (тобто з лютого 2023 року та до моменту згоди 

клієнта на участь в Акції, шляхом натискання на кнопку «Відкрити угоду»). 

3.6.2. У разі збитку за угодою фінансовий результат компенсується завдяки власним 

коштам Організатора. 

3.6.3. У разі невиконання умови торгового обігу прибуток за угодою не виплачується 

клієнту. 

3.6.4. У разі виведення коштів у період Акції, а також під час переказу коштів між 

рахунками участь у Акції припиняється й акційна угода анулюється. 

3.7. Інформація про поточне виконання умов обігу відображається в розділі 

«Інвестиції» Double Deal і оновлюється двічі на день. 

3.8. Усі виплати на клієнтські рахунки проводяться, використовуючи власні кошти 

Організатора. 

3.9. Організатор залишає за собою право відмовити у видаванні отриманого прибутку 

за угодою з CFD-контрактом на власний розсуд. 

  

4. Додаткова інформація 

 

4.1. Клієнти Організатора зобов’язані самостійно сплачувати податки, які можуть 

виникнути під час отримання перерахувань від Організатора. 

4.2. Організатор не відшкодовує та не компенсує збитки та будь-які інші витрати, які 

можуть виникнути в учасників Акції у зв’язку з участю в Акції. 

4.3. Організатор залишає за собою право змінювати або доповнювати це Положення 

на свій розсуд. 

4.4. Організатор залишає за собою право не вступати до письмових переговорів або 

інших контактів з учасниками Акції. 

4.5. Участь в Акції передбачає надання згоди на збирання, обробку, зберігання та 

використання своїх персональних даних для надання послуг клієнтам, формування 

бази лояльних клієнтів Організатора Акції. 

4.6. Організатор має право в будь-який час на свій розсуд змінити термін Акції, 

розмістивши нові умови за адресою, зазначеною в п.1.7 цього Положення. 

4.7. Усі, що не врегульовано цим Положенням, регулюється законодавством країни 

реєстрації Організатора. 
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