
Повідомлення про ризики

Приймаючи рішення про вчинення операцій в рамках Клієнтської/Партнерської угоди
необхідно враховувати, що зазначені операції несуть в собі ризик неотримання
очікуваного доходу, втрати частини або всієї суми грошових коштів Клієнта.

1. Цим Клієнт підтверджує, що його повідомлено про наступні ризики і можливість
виникнення збитків, пов'язаних з зазначеними ризиками:

1.1. Ризики використання кредитного плеча.
При здійсненні торгових операцій на умовах маржинальної торгівлі порівняно невелика
зміна курсу може принести як значний прибуток, так і збитки. Під час ринкового руху
проти позиції Клієнта він може втратити всі депоновані на рахунок кошти. Клієнт несе
повну відповідальність за використання своїх фінансових ресурсів, обрану торгову
стратегію, і повинен враховувати всі ризики, пов'язані з використанням кредитного
плеча.

1.2. Ринковий ризик — ризик виникнення збитків, обумовлений зміною ринкових
факторів — курсів валют, процентних ставок, а також інших показників, що впливають
на ціни фінансових інструментів.

1.3. Технічні ризики. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат внаслідок
ушкоджень інформаційних, комунікаційних, електронних і інших систем. Клієнт приймає
на себе ризики фінансових втрат, які можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних
засобах, програмному забезпеченні і поганої якості зв'язку на стороні Клієнта. Клієнт
несе відповідальність за фінансові втрати, отримані внаслідок незнання інструкцій
"Керівництва користувача" по клієнтському терміналу.

1.4. Ризики зміни ціни валютної пари — ціни валютних пар, які є базовим активом,
схильні до сильних змін в результаті політичних, економічних, фінансових подій в світі,
а також в результаті зміни кон'юнктури ринку. Залежно від обраної стратегії, ризик зміни
ціни валютної пари полягатиме у збільшенні (зменшенні) ціни валютної пари.
Виникнення ризику зміни ціни валютної пари може привести як до зростання, так і до
зниження вартості валютної пари, а її зростання в минулому не означає її ріст у
майбутньому.

1.5. Ризик волатильності — ризик збільшення спреду при певних ситуаціях (при цьому
ризик такої зміни не обмежений, і буде залежати тільки від ринкової ситуації).
Неліквідність валютної пари може призводити до збільшення різниці між цінами купівлі
та продажу валютної пари в певний момент часу (спред).
Справжнє коротке повідомлення про ризики не вичерпує всіх ризиків при здійсненні
торгових операцій на фінансових ринках.

2. Клієнт самостійно вибирає валюту рахунку (із запропонованих Компанією) при
відкритті торгового рахунку, в якій будуть номіновані і розраховані суми всіх торгових і
неторгових операції з торгового рахунку, в тому числі плаваючі прибутки і збитки,
маржинальні вимоги, комісійні виплати і платежі. Клієнт усвідомлює і враховує всі



ризики, що виникають в результаті зміни курсу валюти рахунку, і несе повну
відповідальність за їх наслідки.

3. Клієнт визнає, що основний торговий сервер, який обслуговує реальних Клієнтів, є
єдиним достовірним джерелом інформації про потік котирувань. Бази котирувань на
клієнтському терміналі не можуть служити достовірним джерелом інформації, адже в
разі високої ринкової волатильності або нестійкого з'єднання між клієнтським
терміналом і сервером частина котирувань з потоку котирувань може не дійти до
клієнтського терміналу.

4. Ринкові умови можуть зробити неможливим розміщення обмежувальних
розпоряджень, таких як Stop Loss і Stop Out, які контролюють збитки Клієнта в межах
наявної суми. Клієнт ознайомлений і згоден, що при настанні Stop Out ліквідація
відкритих позицій відбувається в автоматичному режимі, а зміна рівня Stop Out з метою
відстрочки процедури примусового закриття позицій неможлива.

5. Клієнт цим також повідомляється про те, що Компанія не гарантує отримання
Клієнтом доходів від здійснення операцій в рамках Клієнтської/Партнерської угоди.
Клієнт зобов'язується самостійно приймати рішення про укладення
Клієнтської/Партнерської угоди, інших договорів. А також самостійно визначати
інвестиційну стратегію.

6. Клієнт приймає на себе ризики фінансових втрат, викликані форс-мажорними
обставинами: військовими діями, терористичними актами, стихійними лихами,
припиненням торгів на фінансових ринках, стрімким зниженням ліквідності внаслідок
нестабільності на фінансових ринках, валютними інтервенціями, змінами в
законодавстві, зміною умов контрагентів та інше.

7. Компанія не несе перед Клієнтом відповідальності за будь-які дії або бездіяльність з
боку третіх осіб, а також за збитки, понесені Клієнтом в результаті будь-яких дій або
бездіяльності з боку третіх осіб.

8. Клієнт зобов'язаний зберігати паролі і переконатися, що треті особи не мають
доступу до Особистого Кабінету і торгових рахунків.

9. Клієнт несе повну відповідальність за збереження конфіденційної інформації,
отриманої від Компанії, і приймає на себе ризики фінансових втрат, викликаних
несанкціонованим доступом до торгового рахунку з боку третіх осіб.

10. Компанія не відповідає за терміни проходження грошового переказу, затримки, збої
або відключення в роботі банків і (або) платіжних систем, якими користується Клієнт,
якщо вони виникли з вини третьої сторони. Компанія не відшкодовує будь-які прямі або
непрямі збитки та моральну шкоду за наслідки таких затримок, збоїв і (або) відключень.

11. Клієнт визнає, що у разі неможливості авторизації в Особистому кабінеті або при
виконанні торгових операцій (дій з торговим рахунком), Компанія відповідальності за це
не несе.



Компанія рекомендує уважно розглянути ризики, що виникають при проведенні
відповідних операцій в рамках Клієнтського угоди, чи є вони прийнятними для Клієнта з
урахуванням інвестиційних цілей і фінансових можливостей Клієнта. Це Повідомлення
покликане допомогти Клієнту оцінити можливі ризики і відповідально підійти до
вирішення питання про вибір інвестиційної стратегії.

Переконайтеся, що дане Повідомлення вам зрозуміле, і при необхідності отримайте
роз'яснення у фінансового консультанта, який спеціалізується на відповідних питаннях.


