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ДОГОВОР
ЗА ТЪРГОВИЯ С ВАЛУТА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ДЗР
No. __________________ / ___________________

Настоящият договор се сключи между:
„ДЕЛТАСТОК” АД, дружество, притежаващо лиценз за инвестиционен посредник, с адрес гр. София,
бул.”Цариградско шосе” 115 Г, Мегапарк, тяло Е, етаж 6, с ЕИК 128042807, представлявано от Петър
Димитров Петров- Изпълнителен директор, и Борислава Иванова Георгиева - Изпълнителен директор,
наричано по-долу за краткост ДЕЛТАСТОК,
и
______________________________________________________________, с ЕГН ____________________________
л.к. № _____________________ издадена на __________ година от МВР _________________________________
с постоянен адрес ________________________________________________________________________________
наричан за краткост по-долу КЛИЕНТ,
за следното:

РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термини и понятия, използвани в настоящия Договор и започващи с главна буква, имат същото значение
като даденото им в Общите условия. Следните допълнителни термини и понятия имат посоченото за тях
значение, независимо дали са използвани в единствено, или множествено число:
1.1.
„Сделки с чуждестранна валута” са покупка или продажба на определено количество основна
(базова) валута срещу продажбата или покупката на равностойно количество резервна (допълнителна)
валута, като съотношението между тях се определя посредством котирания от ДЕЛТАСТОК валутен курс,
съответстващ на моментното състояние на тези валути на международния валутен пазар. Тези сделки
могат да бъдат сключени срещу предоставена гаранционна сума.
1.2.
„Спот сделки за покупко-продажба на благородни метали” са сделки с предмет курсовите
разлики при покупко-продажба на благородни метали отразени в съответната валута, спрямо която
ДЕЛТАСТОК ги котира. Спот сделките с благородни метали се осъществяват без реална доставка на
търгуваните активи и се извършват при условия, определени в Тарифата към този договор.
1.3.
„Сделки с ДЗР” са покупка или продажба на договори за разлики (ДЗР), базирани върху Ценни
книжа, Индекси и Фючърси.
1.4.
“Ценни книжа” са базов актив за ДЗР, представляващ акция на публична компания или друг
финансов инструмент, регистриран за търговия на фондова борса;
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1.5.
“Базова валута” е валутата, единица от която е равна на определен брой единици от втората валута
във валутната котировка;
1.6
“Индекс” e пазарeн индекс, върху който е базиран ДЗР;
1.7.
„Валутна двойка” е двойката валути, формиращи валутната котировка.
1.8.
„Фючърс” е деривативен финансов инструмент, който изразява правото и задължението за
закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други активи по предварително фиксирана
цена на определена бъдеща дата. Фючърсите са стандартизирани договори, които се търгуват на
регулирани пазари.
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1.
С Договора за търговия с валута, благородни метали и ДЗР КЛИЕНТЪТ и ДЕЛТАСТОК се договарят
срещу определеното в Тарифата възнаграждение и при котираните от ДЕЛТАСТОК цени да сключват
Сделки с чуждестранна валута, Спот сделки за покупко-продажба на благородни метали, както и Сделки с
ДЗР с базов актив Ценни книжа, Индекси и Фючърси. Сделките между страните се извършват на
нерегулиран пазар, като ДЕЛТАСТОК се явява страна по всяка сключена сделка. КЛИЕНТЪТ сключва
сделките на котираните от ДЕЛТАСТОК или трети страни цени от свое име и за своя сметка и риск.
2.2.
Дължими на ДЕЛТАСТОК такси, комисиони и други възнаграждения се определят съгласно
Тарифата или са посочени на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК.
2.3.
Минимално изискваната сума за откриване на сметка за търговия с валута е посочена в Тарифата.
Сметката се води в посочената в Приложението към Договора за търговия с валута, благородни метали и
ДЗР (Приложението) валута.
2.4.
КЛИЕНТЪТ има право с един договор да разкрива само една сметка в една валута в една
Електронна платформа за търговия, чрез която ще използва Услугите на ДЕЛТАСТОК.
Ако КЛИЕНТЪТ иска да открие повече от една сметка в една и съща валута или в различни валути или да
ползва повече от една Електронна платформа за търговия, то той следва да сключи отделни договори с
ДЕЛТАСТОК.
2.5.
Всяка Сделка се сключва само в резултат на нареждане, подадено от КЛИЕНТА или от
упълномощено от него лице, и е изцяло за сметка и риск на КЛИЕНТА. ДЕЛТАСТОК не носи отговорност
за резултатите от инвестиционните решения на КЛИЕНТА при осъществяването на Сделка, сключена
съгласно условията по този Договор.
2.6.
КЛИЕНТЪТ има правото да избере Електронната платформа за търговия, чрез която желае да
търгува, декларирайки избора си в Приложението.
2.7.
С подписването на Договора КЛИЕНТЪТ декларира, че е информиран и се съгласява, че е възможно
предлаганите за търговия инструменти в Delta Trading™ да се различават от предлаганите в Deltastock
MetaTrader 4. Актуална информация за предлаганите инструменти в Електронните платформи за търговия
е налична на Интернет страницата.
2.8.
КЛИЕНТЪТ може да внася и тегли средства от Сметката си единствено чрез разплащателните
методи, посочени на Интернет страницата.
2.9. С подписването на Договора КЛИЕНТЪТ декларира, че всички входящи и изходящи плащания от и
към Сметката, разкрита на негово име в ДЕЛТАСТОК, ще бъдат извършвани от източници, чиито титуляр
е КЛИЕНТЪТ.
2.10. ДЕЛТАСТОК няма да изпълнява разплащания с трети страни, а именно:
(i)
вноски по Сметката на КЛИЕНТА, ако титулярът, изпращащ средствата, не съвпада с
титуляра на Договора с ДЕЛТАСТОК;
(ii)
тегления от Сметката на КЛИЕНТА, ако титулярът, получаващ средствата, не съвпада с
титуляра на Договора с ДЕЛТАСТОК.
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РАЗДЕЛ 3. КОТИРОВКИ И ПОРЪЧКИ
3.1.
За всяка отделна Поръчка КЛИЕНТЪТ получава котировка чрез Електронната платформа за
търговия в някой от офисите на ДЕЛТАСТОК или по телефона от дилърите на ДЕЛТАСТОК, след като се е
идентифицирал надлежно по предвидения в Общите условия ред. Котировките се предоставят при
условията и по реда, описани в Общите условия на ДЕЛТАСТОК.
3.2.
При сключване на Сделки ДЕЛТАСТОК е в правото си да изпълни частично или да отмени
подадена от КЛИЕНТА поръчка, в случай че на съответния пазар, на който се търгува базовият актив, няма
достатъчно ликвидност в момента на изпълнението й.
3.3.
ДЕЛТАСТОК не е задължено да котира цени за даден актив или да приема поръчки за сключване на
Сделки, в случай че:
(i) съответният пазар е затворен за търговия;
(ii) търговията с валута, благородни метали, фючърси, ценни книжа и ДЗР е прекратена по каквато и
да е причина;
(iii) са налице форсмажорни обстоятелства, правещи невъзможна търговията с чуждестранна валута,
благородни метали, фючърси, ценни книжа и ДЗР за определен период от време;
(iv) са подадени за изпълнение извън работното време на ДЕЛТАСТОК;
(v) са налице други обстоятелства, предвидени в Общите условия или такива обстоятелства, които
правят невъзможно или икономически необосновано ДЕЛТАСТОК да подава котировки.
3.4.
Минималните количества на поръчките за сключване на Сделки са посочени на Интернет
страницата на ДЕЛТАСТОК.
3.5.
КЛИЕНТЪТ подава поръчките си по интернет чрез Електронната платформа за търговия
посредством уникални потребителско име и парола съгласно Общите условия на ДЕЛТАСТОК.
3.6.
КЛИЕНТЪТ може да подава поръчките си и писмено в офис на ДЕЛТАСТОК или дистанционно на
указаните от ДЕЛТАСТОК телефони по реда, предвиден в Общите условия на ДЕЛТАСТОК.
3.7.
КЛИЕНТЪТ е длъжен да подава поръчките си, независимо от способа за това (чрез Електронната
платформа за търговия, по телефона или в офис на ДЕЛТАСТОК), при спазване на изискванията и
реквизитите, определени от ДЕЛТАСТОК. В противен случай ДЕЛТАСТОК не носи отговорност относно
точното изпълнение на подадената от КЛИЕНТА поръчка.
3.8.
КЛИЕНТИТЕ имат право да получават котировки и подават Поръчки само в рамките на посоченото
в Общите условия на ДЕЛТАСТОК Работно време.
3.9.
Видът на поръчките, които КЛИЕНТЪТ може да подава, както и редът за изпълнението им се
определят в Общите условия на ДЕЛТАСТОК.
3.10. ДЕЛТАСТОК си запазва правото по своя преценка да поставя лимити във връзка с: а) подаването
и/или при изпълнението на подадени от КЛИЕНТА Поръчки (в т.ч. и лимити по отношение на тяхното
Количество) и/или б) отварянето на нови Позиции (в т.ч. и лимити по отношение на тяхната Стойност) в
рамките на Работния ден. Такива лимити могат да бъдат поставяни, изменяни, добавяни или премахвани
без предварително уведомяване на КЛИЕНТА.
ДЕЛТАСТОК си запазва правото:
(i) ако КЛИЕНТЪТ е подал Поръчка, надхвърляща така определените лимити, да се свърже с
КЛИЕНТА чрез Електронната платформа за търговия или по друг подходящ начин и да изиска от
КЛИЕНТА допълнително потвърждение за параметрите на Поръчката. ДЕЛТАСТОК си запазва правото да
не потвърди Поръчката и/или да започне нейното изпълнение, докато не получи потвърждение от
КЛИЕНТА.
(ii)
ако КЛИЕНТЪТ е надхвърлил така определените лимити: а) временно да ограничи
възможността на КЛИЕНТА да подава нови Поръчки и/или да отваря нови Позиции и/или б) да отмени
сключени Сделки и/или да затвори частично или изцяло съществуващи Позиции.
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КЛИЕНТЪТ се уведомява за настъпването на тези обстоятелства чрез Електронната платформа за търговия
и/или на посочената от него електронна поща.
Страните се съгласяват и приемат, че надхвърлянето на лимитите, а също и на причините, довели до това,
няма да бъде предмет на доказване в хода на спорове по тълкуване и/или прилагане на настоящия
Договор, които се уреждат, както между страните по взаимно съгласие, така и от компетентния съд. Това
са обстоятелства, които са свързани с изключително високата динамика на пазара; с взаимоотношенията
на ДЕЛТАСТОК с външни контрагенти; с моментното състояние на линиите за търговия; с възникването
на непредвидими обстоятелства; и поради други причини, неупоменати в настоящия член.
Правата по настоящата разпоредба не отменят правата на ДЕЛТАСТОК по чл. 5.20 от Общите условия.
3.11.
В случай че ДЕЛТАСТОК установи, че КЛИЕНТЪТ затруднява нормалната работа на сървърите на
ДЕЛТАСТОК чрез генериране на голям брой Поръчки и/или други съобщения, или прави опити да
причини други вреди, ДЕЛТАСТОК си запазва правото: а) временно да ограничи възможността на
КЛИЕНТА да подава нови Поръчки и/или да отваря нови Позиции и/или б) да спре достъпа до API и/или
Скриптове на КЛИЕНТА. Правата по настоящата разпоредба не отменят правата на ДЕЛТАСТОК по чл.
5.20 от Общите условия.
3.12. КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат и приема следните обстоятелства, свързани с изпълнението
на настоящия Договор:
(i)
изпълнението и/или неизпълнението на всички видове Поръчки зависи от моментната
ликвидност на съответния пазар, на който се търгуват инструментите и/или базовите им активи.
Ликвидността се определя от моментния обем на офертите за покупка (респ. продажба) за съответния
инструмент, въз основа на които може да се сключи сделка, и е състояние на пазара, което може да се
променя с изключително висока динамика. Възможни са случаи, когато Сделките се извършват с активи,
търгувани изцяло на нерегулиран пазар, и моментната им ликвидност зависи изцяло от банки, брокери
и/или маркет-мейкъри, които са контрагенти на ДЕЛТАСТОК, като последните не предоставят и не
запазват никаква информация относно моментните обеми, на които биха сключили сделка;
(ii)
информация (в т.ч. историческа) за моментна ликвидност не може да бъде запазена и/или
намерена, както и не се съхранява никъде, поради което страните се съгласяват и приемат, че тази
информация няма да бъде предмет на доказване в хода на спорове по тълкуване и/или прилагане на
настоящия Договор, които се уреждат, както между страните по взаимно съгласие, така и от компетентния
съд.
3.13. При търговия с валута и благородни метали в Delta Trading™, КЛИЕНТЪТ има правото да избере да
получава котировки с променливи или фиксирани спредове, декларирайки избора си в Приложението.
РАЗДЕЛ 4. ГАРАНЦИОННА СУМА
4.1.
При търговия с валута КЛИЕНТЪТ има право сам да избере процента гаранционна сума, при който
да търгува, като същият следва задължително да бъде в рамките на посочените на Интернет страницата
проценти. Изборът на този процент става с попълване и подписване на Приложението.
4.2.
Гаранционната сума за отделните видове активи се определя съгласно посочените на Интернет
страницата на ДЕЛТАСТОК гаранции или размери.

РАЗДЕЛ 5 . ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ DELTASTOCK METATRADER 4
5.1.
С подписването на настоящия Договор, КЛИЕНТЪТ е информиран, че използвайки Deltastock
MetaTrader 4, към търговията му ще бъдат прилагани всички разпоредби от Общите условия, касаещи
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както Електронни платформи за търговия, така и Електронни платформи за търговия, разработени от
трета страна;
5.2.
КЛИЕНТЪТ може да търгува чрез Deltastock MetaTrader 4 само след като изрично е избрал това.
Изборът по предходното изречение става след попълване и подписване на Приложението.
РАЗДЕЛ 6. ИЗЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КЛИЕНТА
С подписването на настоящия Договор:
6.1.
КЛИЕНТЪТ заявява всички декларации по Общите условия;
6.2.
КЛИЕНТЪТ изрично декларира, че:
6.2.1. се е запознал и приема:
(i)
Общите условия, приложими към договорите за търговия с валута, благородни метали и ДЗР
на инвестиционен посредник ДЕЛТАСТОК, приети с Протокол от 20.07.2016 г. на заседание на Съвета на
директорите на ДЕЛТАСТОК, в сила от 10.10.2016 г.;
(ii)
Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на ДЕЛТАСТОК, приета с Протокол от
заседание на Съвета на директорите на ДЕЛТАСТОК от 11.08.2017 г., в сила от 21.08.2017 г.;
(iii)
Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, приета с Протокол от 20.03.2017 г. на
заседание на Съвета на директорите, в сила от 03.04.2017 г., и (доколкото същата е приложима);
(iv)
Политика за третиране на конфликти на интереси и сключване на лични сделки на
ДЕЛТАСТОК, приета с Протокол от 20.03.2017 г. на заседание на Съвета на директорите, в сила от
03.04.2017 г., и (доколкото същата е приложима);
(v)
Вътрешна политика за категоризация на клиентите на ДЕЛТАСТОК, приета с Протокол от
25.03.2010 г. на заседание на Съвета на директорите, в сила от 20.11.2012г., и (доколкото същата е
приложима);
(vi)
Политика за обединяване и разпределяне на клиентски нареждания на ДЕЛТАСТОК, приета
с Протокол от 20.03.2017 г. на заседание на Съвета на директорите, в сила от 03.04.2017 г., и (доколкото
същата е приложима);
(vii)
Общо описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях;
6.2.2. че ще бъде надлежно запознат чрез Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК с по-нови версии на
документите по предходния член;
6.2.3. разбира и се съгласява, че ДЕЛТАСТОК не предоставя съвети на КЛИЕНТА при вземане на
инвестиционни решения по изпълнение на този договор, че Поръчките на КЛИЕНТА са по негова
собствена преценка и инициатива, че в случаите, когато ДЕЛТАСТОК предоставя текуща информация на
КЛИЕНТА относно моментното състояние на различните пазари, същата следва да се възприема от
КЛИЕНТА единствено и само като разкриване на информация, относима към съответния актив, както и че
последната услуга се предоставя за удобство и е само информационна, и не е отправяне на препоръка за
сключване или въздържане от сключването на дадена сделка;
6.2.4. е наясно, че всички Сделки са свързани с активи, търгувани на различни места за изпълнение и
като такива ще бъдат изпълнявани съобразно правилата на съответния пазар, като ДЕЛТАСТОК не носи
отговорност за потенциалните загуби, понесени от КЛИЕНТА в резултат на административна или друг вид
промяна в правилата за търговия на съответната борса, клирингова къща, маркет мейкър или банка,
където се търгуват съответните базови активи, и която би се отразила на котирания от ДЕЛТАСТОК актив;
6.2.5. е наясно с рисковете, които поема при инвестирането във валута, благородни метали и ДЗР с базов
актив Фючърси, Ценни книжа и Индекси;
6.2.6. е получил:
(i) информацията, която посредникът е длъжен да му предостави, съгласно Наредба № 38 и ЗПФИ,
доколкото се изисква, както и друга информация, посочена в Общите условия и/или намираща се на
Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК;
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(ii)
чрез електронен способ уведомление за адреса на Интернет страницата и мястото на
страницата, където се намира съответната информация.
6.2.7. е съгласен:
(i) да бъдат обработвани предоставените от него лични данни, включително допълнително събраните
такива от ДЕЛТАСТОК в процеса на сключване и изпълнение на настоящия Договор;
(ii)
ДЕЛТАСТОК да може да извършва проверка на предоставените от него лични данни чрез
независими източници, при спазване на всички изисквания на Приложимото право;
(iii)
че ДЕЛТАСТОК може да разкрива личните му/й данни на банки и други кредитни и
финансови институции, притежаващи лиценз в мястото им за регистрация, включително такива от
държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, само когато това е
необходимо за нуждите на изпълнение на настоящия Договор и при спазване на Приложимото право.
6.2.8. няма да извършва сделки с ДЗР, ако притежава неоповестена вътрешна информация относно базов
актив на ДЗР;
6.2.9. няма да извършва сделки, които представляват прикрити покупки или продажби на ДЗР с базов
актив Ценни книжа или Индекси;
6.2.10. при промяна на декларирани по-горе от него факти ще уведоми незабавно ДЕЛТАСТОК;
6.2.11. желае като траен носител да бъде използван предоставеният от него в Приложението адрес на
електронна поща.
6.3.
КЛИЕНТЪТ е уведомен, че всички сделки се отнасят до активи, търгувани на нерегулиран пазар, и
изрично се съгласява, че всички сделки, сключени по силата на настоящия Договор, ще се изпълняват на
цени, котирани от ДЕЛТАСТОК или от трети лица.
6.4.
КЛИЕНТЪТ дава съгласие:
(i)
откритата на негово име парична сметка при ДЕЛТАСТОК да бъде задължавана при
изпълнение на Поръчките, давани от него съгласно Договора;
(ii)
откритата на негово име парична сметка да се заверява и задължава директно с всички
отрицателни и положителни курсови и ценови разлики, възникнали в резултат на подадените от него или
упълномощени от него лица Нареждания и сключените, съответно изпълнени, за негова сметка и риск
Сделки;
(iii)
с ценовите равнища на Сделките, с които е извършено служебното закриване от страна на
ДЕЛТАСТОК на неговите Позиции.
6.5.
КЛИЕНТЪТ дава съгласие паричните средства по всяка негова сметка в ДЕЛТАСТОК да се
съхраняват в институциите, описани в чл. 5.8. от Общите условия, а също и дава съгласие ДЕЛТАСТОК да
депозира средствата му в тези институции, дори когато ДЕЛТАСТОК се явява свързано лице с тях.
6.6.
КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ДЕЛТАСТОК му предоставя чрез Интернет страницата си
информацията посочена в настоящия Договор, приложимите Общи условия, както и всяка друга, дължима
от ДЕЛТАСТОК информация.
6.7.
КЛИЕНТЪТ се съгласява, че всички подадени от него Нареждания по телефона е възможно да
бъдат записвани и архивирани от ДЕЛТАСТОК с оглед осигуряване достоверност и сигурност на
подадената информация и в последствие прослушвани при възникнали несъответствия и спорове между
страните по Договора, а също така и че записите на разговорите могат да се използват като доказателство.
6.8.
КЛИЕНТЪТ заявява, че разбира и приема начина на подаване и изпълнение на всички видове
Поръчки, посочени в чл.8.7.1. от Общите условия.
6.9.
КЛИЕНТЪТ се съгласява, че в случаите по чл. 8.7. от Общите условия, както и за всички останали
видове Поръчки, потвърдена или подадена от него Поръчка може да бъде:
(i) отменена;
(ii)
изпълнена на различна от заявената в нея цена;
(iii)
изпълнението й да бъде забавено;
(iv)
да бъде изпълнена частично;
(v)
да бъде изпълнена частично на различни цени;
(vi)
изобщо да не бъде изпълнена.
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6.10. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че в случаите по чл. 6.9. от настоящия договор ДЕЛТАСТОК не носи
отговорност за претърпени от КЛИЕНТА вреди.
6.11. КЛИЕНТЪТ декларира, че:
(i)
предварително се е запознал с минималните хардуерни и софтуерни изисквания, налични на
Интернет страницата, необходими за функциониране на всяко едно от приложенията на Електронните
платформи за търговия: Delta Trading Desktop; Delta Trading Web (DTWeb); Delta Trading Mobile
(DTMobile); Deltastock MetaTrader 4; и Deltastock MetaTrader 4 Mobile;
(ii)
ще се запознава с минималните хардуерни и софтуерни изисквания за всички нови версии
на горецитираните приложения.
ДЕЛТАСТОК няма да носи отговорност (в т.ч. финансова), ако КЛИЕНТА е претърпял вреди в следствие на
използване от негова страна на Електронните платформи за търговия съвместно със софтуер и/или
хардуер, които не покриват минималните изисквания посочени на Интернет страницата.
РАЗДЕЛ 7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1. Договорът, сключен между ДЕЛТАСТОК и КЛИЕНТА, се изменя и допълва с изрично писмено
съгласие на страните под формата на допълнително споразумение, с изключение на случаите по чл. 7.2.,
чл. 7.3. и чл. 7.4. от настоящия Договор.
7.2. Тогава, когато КЛИЕНТЪТ иска да промени първоначално заявените от него параметри на
клиентската си сметка, съгласно Приложението, той попълва и представя по електронен път нарочно
Заявление за промяна на клиентска сметка, по образец, достъпен на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК.
В този случай не е необходимо изрично подписване на допълнително споразумение между страните.
Срокът за изпълнение на промяната е до един работен ден, след като е изпълнено съответното условие,
предвидено в чл. 7.3. на Договора.
7.3. КЛИЕНТЪТ по съществуваща сметка има право единствено:
(i)
да променя размера на гаранционната сума, като промяната се отразява в Електронната
платформа за търговия единствено при условие, че КЛИЕНТЪТ няма открити позиции и/или
(ii)
да променя типа спред на получаваните от него котировки при търговия с валута и
благородни метали в Delta Trading™, като промяната се отразява единствено при условие, че КЛИЕНТЪТ
няма открити позиции и потвърдени поръчки и/или
(iii)
да активира Скрипт и/или МТ4 Експертна система в Deltastock MetaTrader 4, като промяната
се отразява след получаване на съответното заявление.
7.4. Общите условия се изменят и допълват по ред и начин посочен в тях без да е необходимо изрично
подписване на допълнително споразумение между страните.
7.5. Документите по чл. 6.2.1., точки от (ii) до (vii) от настоящия Договор се изменят по ред и начин посочен
в Общите условия, без да е необходимо изрично подписване на допълнително споразумение между
страните.
7.6. Договорът се прекратява по ред и начин, посочен в Общите условия.
РАЗДЕЛ 8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
8.1.
За всички неуредени изрично в настоящия Договор въпроси се прилагат Общите условия,
приложими към договорите за търговия с валута, благородни метали и ДЗР на инвестиционен посредник
ДЕЛТАСТОК, в съответната им действаща редакция. Общите условия са неразделна част от настоящия
Договор.
8.2.
Неразделна част от настоящия Договор са и:
(i)
Тарифата в съответния й актуален вариант;
(ii)
Приложение към Договора за търговия с валута, благородни метали и ДЗР.
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Настоящият Договор се изготви и се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.

ЗА КЛИЕНТА: ______________________
(подпис)

ЗА ДЕЛТАСТОК: ______________________
(подпис и печат)

Длъжност: ____________________________
Име: _________________________________
Пълномощно №: ______________________

Дата: _____________

Договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР

Дата: _____________
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