ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВИЯ С ДЗР
No. __________________ / ___________________

Настоящият договор се сключи между:
"Делтасток" АД, дружество, притежаващо лиценз за инвестиционен посредник, с адрес гр.
София, ул. ”Кораб планина” № 6, с ЕИК 128042807, представлявано от Борислава Иванова Игнатова
- Изпълнителен директор и Петър Димитров Петров - Изпълнителен директор,
и
__________________________________________________________, с ЕГН __________________________
л.к. № _________________ издадена на __________ година от МВР ___________________________
с постоянен адрес _________________________________________________________________________
наричан за краткост по-долу Клиент,
за следното:

1.

С Договора Клиентът и "Делтасток" АД се договарят срещу определеното в Тарифата за
лихви, такси и комисиони на "Делтасток" АД ("Тарифата") възнаграждение и при
котираните от "Делтасток" АД цени да сключват Сделки с Договори за разлики (ДЗР) на
извън регулиран пазар ("Over-the-Counter" или "ОТС пазар") срещу предоставена
гаранционна сума при спазване на разпоредбите на Общите условия, приложими към
договорите за търговия с ДЗР на инвестиционен посредник "Делтасток" АД („Общите
условия”).

2.

Термини и понятия, използвани в настоящия Договор и започващи с главна буква, имат
същото значение като даденото им в Общите условия, независимо дали са използвани в
единствено или множествено число.

3.

"Делтасток" АД предлага на своите клиенти следните видове ДЗР:
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а)

ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове;

б)

ДЗР върху индекси;

в)

ДЗР върху фючърси;

г)

ДЗР върху валутни двойки;

д)

ДЗР върху благородни метали;

е)

ДЗР върху други активи.

4.

С подписването на Договора Клиентът и "Делтасток" АД приемат като изрично условие по
всички Сделки с ДЗР следното:

а)

нито една от страните не придобива в наличност базовия актив на ДЗР;

б)

нито една от страните не е задължена да закупи или продаде, да достави или получи в
наличност съответния базов актив на ДЗР;

в)

правата и задълженията на всяка от страните по ДЗР са единствено да извършват или
получават плащания съгласно реквизитите на подаденото Нареждане по описаните в
Общите условия начини, като резултатите от изпълнението на Нарежданията на Клиента
се отразяват съответно по Позициите му във финансови инструменти и/или паричните
средства в откритите за целта аналитични сметки на Клиента при „Делтасток“ АД;

г)

ДЗР не е прехвърлима ценна книга и не се съхранява в депозитарна институция, а в
аналитична сметка при „Делтасток“ АД;

д)

Сделките с ДЗР не подлежат на централизиран клиринг.

5.

По силата на този Договор "Делтасток" АД предоставя възможност на Клиента да сключва
Сделки с ДЗР на ОТС пазар посредством следните сметки за търговия:

а)

сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа
за търговия Delta Tradingтм;

б)

сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа
за търговия Deltastock Meta Trader 4, която бива два подвида:

б.1)

„стандартна търговия" - сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез
Deltastock Meta Trader 4 без комисиони за определени видове ДЗР, като видовете ДЗР,
предлагани в тази сметка, комисионите, ако такива се дължат на тях, както и спредовете
им, са посочени в Тарифата и/или на Интернет сайта на „Делтасток“ АД и

б.2)

„търговия с комисиони“ - сметка за търговия с ДЗР срещу предоставена гаранционна сума
чрез Deltastock Meta Trader 4 с комисиони и с различни спредове от сметка за "стандартна
търговия" за определени видове ДЗР, като видовете ДЗР, предлагани в тази сметка,
комисионите и спредовете им, са посочени в Тарифата и/или на Интернет сайта на
„Делтасток“ АД.

6.

По силата на този Договор и приложимите към него Общи условия "Делтасток" АД не
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предлага на Клиента търговия с финансови инструменти, различни от ДЗР, на пазар,
различен от ОТС пазара.
7.

По отношение на търговията с горепосочените ДЗР, която се осъществява на ОТС пазар,
„Делтасток“ АД е единствено място за изпълнение на Нарежданията и действа като
принципал по всяка Сделка (а не като агент или брокер).

8.

„Делтасток“ АД не изпълнява Нареждания на Клиента извън посоченото по-горе място за
изпълнение.

9.

Клиентът се съгласява, че "Делтасток“ АД няма да изпълнява Нарежданията му, ако той е
дал конкретна Инструкция Сделката да се сключи на място за изпълнение, различно от
„Делтасток“ АД.

10.

Нарежданията на Клиента се изпълняват чрез предлаганите от „Делтасток“ АД
Електронни платформи за търговия с финансови инструменти, на котирани от
"Делтасток" АД цени, като по всяка Сделка с Клиента „Делтасток“ АД е насрещна страна.
Всички Нареждания на Клиента за търговия с ДЗР се изпълняват срещу собствената
ликвидност на „Делтасток“ АД. „Делтасток“ АД не трансферира (рутира, насочва,
изпраща) нарежданията на клиента към друго място за изпълнение.

11.

„Делтасток“ АД не изпълнява Нареждане на Клиента групирано (обединено) с Нареждане
на друг клиент или със сделка за своя собствена сметка, когато се касае за Нареждания за
търговия с ДЗР на ОТС пазар, тъй като в този случай „Делтасток“ АД е единствено място
за изпълнение на нарежданията и е насрещна страна по всяка сделка.

12.

„Делтасток“ АД уведомява Клиента, и с подписването на Договора страните се съгласяват,
че Нарежданията на Клиента ще се изпълняват извън място на търговия (регулиран
пазар, многостранна система за търговия и организирана система за търговия).

13.

„Делтасток“ АД предупреждава, че всякакви конкретни указания на Клиента могат да
възпрепятстват инвестиционния посредник да предприеме мерките, които са предвидени
в и се прилагат съобразно "Политиката за изпълнение на нареждания на клиентите,
приложима към договорите за търговия с ДЗР на „Делтасток“ АД", за постигане на
възможно най-добрите резултати при изпълнението на тези Нареждания по отношение
на елементите, обхванати от тези указания.

14.

Дължимите на "Делтасток" АД такси, комисиони и други възнаграждения се определят
съгласно Тарифата и/или са посочени на Интернет сайта на инвестиционния посредник.

15.

Клиентът може да внася и тегли средства от сметката си за търговия единствено чрез
разплащателните методи, посочени на Интернет сайта.

16.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че всички входящи и изходящи
плащания от и към сметката за търговия, разкрита на негово име в "Делтасток" АД, ще
бъдат извършвани от източници, чиито титуляр е Клиентът.

17.

"Делтасток" АД няма да изпълнява разплащания с трети страни, а именно:

а)

вноски по сметката за търговия на Клиента, ако титулярът, изпращащ средствата, не
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съвпада с титуляра на Договора с "Делтасток" АД;
б)

тегления от сметката за търговия на Клиента, ако титулярът, получаващ средствата, не
съвпада с титуляра на Договора с "Делтасток" АД.

18.

Минимално изискуемата сума за откриване на сметка за търговия е посочена в Тарифата.
Сметката се води в посочената в Приложението към Договора (Приложението) валута.

19.

Клиентът има право с един договор да разкрива само една сметка за търговия в една
валута в една Електронна платформа за търговия, чрез която ще използва Услугите на
"Делтасток" АД.

20.

Клиентът има правото да избере Електронната платформа за търговия, чрез която желае
да търгува, декларирайки избора си в Приложението.

21.

Ако Клиентът иска да открие повече от една сметка за търговия в една и съща валута или
в различни валути или да ползва повече от една Електронна платформа за търговия или
да ползва едновременно паралелно и самостоятелно повече от един от наличните
подвидове на сметката за търговия чрез електронната платформа за търговия Deltastock
Meta Trader 4, то той следва да сключи отделни договори с "Делтасток" АД.

22.

С подписването на Договора Клиентът декларира, че е информиран и се съгласява, че:

а)

е възможно предлаганите за търговия инструменти в Електронната платформа за
търговия Delta Tradingтм да се различават от предлаганите в Електронната платформа за
търговия Deltastock MetaTrader 4;

б)

че е възможно да се различават условията за търговия на един и същ инструмент
предлаган и в двете Електронни платформи за търговия;

в)

че е възможно да се различават условията за търговия на един и същи инструмент в
различните подвидове на сметката за търговия чрез електронната платформа за търговия
Deltastock Meta Trader 4;

г)

че е възможно да се различава Работното време, през което могат да се сключват Сделки с
един и същ инструмент, предлаган и в двете Електронни платформи за търговия;

д)

"Делтасток" АД има право да променя минималния размер на Нареждането за ДЗР върху
ценни книжа и борсовотъргувани фондове, търгувани в Електронната платформа за
търговия Deltastock Meta Trader 4, като цяло и по отделно за различните ДЗР върху ценни
книжа и борсовотъргувани фондове, като уведомява за това Клиента предварително чрез
имейл или през Електронната платформа за търговия, ако той има открити Позиции в
съответния инструмент, и определя срока, в който промяната влиза в сила.

е)

актуална информация за предлаганите инструменти в Електронните платформи за
търговия, условията им за търговия и Работното време, през което могат да се сключват
сделки с тях, е налична на Интернет сайта.

23.

Клиентът може да използва Скриптове за подаване на Нареждания само чрез Deltastock
MetaTrader 4, след като изрично е посочил избора си за активиране на Скрипт/МТ4
Експертна система в Приложението.

24.

„Делтасток“ АД ще изпълнява Нареждания, подадени от Клиента чрез Скрипт, така както
те са получени. „Делтасток“ АД не носи отговорност за начина на подаване на
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Нареждания от Клиента чрез Скрипт/МТ4 Експертна система.
25.

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" АД не
носи отговорност за резултатите от инвестиционните решения на Клиента при
осъществяването на Сделка, сключена съгласно условията по този Договор.

26.

Клиентът подава Нареждания по реда, предвиден в Общите условия.

27.

Минималните количества на Нарежданията за сключване на Сделки са посочени на
Интернет сайта на "Делтасток" АД.

28.

При сключване на Сделки "Делтасток" АД е в правото си да изпълни частично или да
отмени подаденото от Клиента Нареждане, в случай че на съответния пазар на който се
търгува базовият актив, няма достатъчно ликвидност в момента на изпълнение на
Нареждането.
Със сключване на Договора, Клиентът изрично и безусловно се съгласява, че няма право
да оспорва ценовите равнища на Сделките при частичното изпълнение на Нарежданията
от страна на "Делтасток" АД.

29.

"Делтасток" АД не е задължено да котира цени за даден финансов инструмент или да
приема Нареждания за сключване на Сделки, в случай че:

а)

съответният пазар, на който се търгува базовия актив е затворен за търговия;

б)

търговията с валутни двойки, благородни метали, индекси, фючърси, ценни книжа и
борсово търгувани фондове, други активи и/или ДЗР е прекратена по каквато и да е
причина;

в)

са налице форсмажорни обстоятелства, правещи невъзможна търговията с чуждестранна
валута, благородни метали, индекси, фючърси, ценни книжа и борсово търгувани
фондове, други активи и/или ДЗР за определен период от време;

г)

Нарежданията са подадени за изпълнение извън работното време на "Делтасток" АД;

д)

са налице други обстоятелства, предвидени в Общите условия или такива обстоятелства,
които правят невъзможно или икономически необосновано "Делтасток" АД да подава
котировки.

30.

Клиентът има право да получава котировки и подава Нареждания само в рамките на
посоченото в Общите условия и на Интернет сайта Работно време.

31.

Видът на Нарежданията, които Клиентът може да подава, както и редът за изпълнението
им се определят в Общите условия.

32.

"Делтасток" АД си запазва правото по своя преценка да поставя лимити във връзка с:

а)

подаването и/или при изпълнението на подадени от Клиента Нареждания (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).

33.

Лимитите по чл. 32 могат да бъдат поставяни, изменяни, добавяни или премахвани без
предварително уведомяване на Клиента.
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34.

"Делтасток" АД си запазва правото:

а)

ако Клиентът е подал Нареждане, надхвърлящо 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 Нареждането.
"Делтасток" АД си запазва правото да не потвърди Нареждането и/или да започне
неговото изпълнение, докато не получи потвърждение от Клиента;

б)

ако Клиентът е надхвърлил така определените лимити:

б.1)

временно да ограничи възможността на Клиента да подава нови Нареждания и/или да
отваря нови Позиции и/или

б.2)

да отмени сключени Сделки и/или да затвори частично или изцяло съществуващи
Позиции.

35.

Клиентът се уведомява за настъпването обстоятелства по чл. 34 чрез Електронната
платформа за търговия и/или на посочения от него адрес на електронна поща.

36.

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" АД 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" АД по чл. 5.26 от
Общите условия.

37.

В случай че "Делтасток" АД установи, че Клиентът затруднява нормалната работа на
сървърите на "Делтасток" АД чрез генериране на голям брой Нареждания и/или други
съобщения, или прави опити да причини други вреди, "Делтасток" АД си запазва правото:

а)

временно да ограничи възможността на Клиента да подава нови Нареждания и/или да
отваря нови Позиции и/или

б)

да ограничи използването на Скриптове от Клиента.
Правата по настоящата разпоредба не отменят правата на "Делтасток" АД по чл. 5.26 от
Общите условия.

38.

Клиентът декларира, че е запознат и приема следните обстоятелства, свързани с
изпълнението на настоящия Договор:

а)

изпълнението и/или неизпълнението на всички видове Нареждания зависи от
моментната ликвидност на съответния пазар, на който се търгуват базовите активи на
съответното ДЗР. 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 ОТС пазар, и моментната им ликвидност зависи изцяло от банки, брокери и/или
маркет-мейкъри, които са контрагенти на "Делтасток" АД, като последните не
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предоставят и не запазват никаква информация относно моментните обеми, на които биха
сключили сделка;
б)

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.

39.

Гаранционната сума за отделните видове ДЗР се определя съгласно посочените на
Интернет сайта на "Делтасток" АД изисквания за Гаранционна сума.

40.

Изискването за размер на Гаранционна сума може да бъде различно в зависимост от това
дали Клиента е категоризиран като Професионален, Непрофесионален или Приемлива
насрещна страна.

41.

Клиентът е длъжен да се съобрази със забраните и/или ограниченията, във връзка с
размерът на Гаранционната сума, които са му наложени в националното му
законодателство, ако има такива.

42.

С подписване на Договора Клиентът потвърждава, че разбира и се съгласява да бъде
обвързан от Общите условия.

43.

С подписване на Договора Клиентът декларира, че:

а)

се е запознал и приема:

а.1)

Общите условия, приложими към договорите за търговия с ДЗР на инвестиционен
посредник "Делтасток" АД, приети на заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД
от 16.05.2018 г., в сила от 30.07.2018 г., променени на заседания на Управителния съвет на
„Делтасток“ АД на 17.07.2020 г., в сила от 03.08.2020 г., и променени на заседания на
Управителния съвет на „Делтасток“ АД на 04.01.2021 г., в сила от 05.01.2021 г.;

а.2)

Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на "Делтасток" АД, приета с Протокол от
заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД от 27.07.2018 г., в сила от 30.07.2018 г.,
и е променена на заседания на Управителния съвет на "Делтасток" АД на 27.09.2019 г., на
28.01.2020 г., на 17.07.2020 г., на 17.11.2020 г., на 20.04.2021 г., на 27.05.2021 г., на 28.06.2021 г. и
на 30.08.2021 г., като последната промяна е в сила от 01.09.2021 г.;

а.3)

Политиката за изпълнение на нарежданията на клиентите, приложима към договорите за
търговия с ДЗР на „Делтасток“ АД, приета на заседание на Управителния съвет на
"Делтасток" АД от 16.05.2018 г., в сила от 22.06.2018 г., променена на 03.02.2020 г., в сила от
17.02.2020 г.;

а.4)

Политиката по отношение на конфликта на интереси на "Делтасток" АД, приета на
заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД от 16.05.2018 г., в сила от същата дата,
променена на 03.02.2020 г., в сила от 17.02.2020 г.;

а.5)

Правилата за категоризация на клиентите на "Делтасток" АД, приети на заседание на
Управителния съвет на "Делтасток" АД от 16.05.2018 г., в сила от същата дата, и са
променени на заседания на Управителния съвет на "Делтасток" АД на 03.02.2020 г. и на
17.07.2020 г., като последната промяна е в сила от 03.08.2020 г.;
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а.6)

Правилата за управление на жалби от клиенти на "Делтасток" АД, приети на заседание на
Управителният съвет на "Делтасток" АД от 16.05.2018 г., в сила от същата дата;

а.7)

Информацията относно инвестиционен посредник "Делтасток" АД и неговите услуги,
предназначена за клиенти и потенциални клиенти, приета на заседание на Управителния
съвет на "Делтасток" АД от 16.05.2018 г., в сила от същата дата, и е променена на заседания
на Управителния съвет на "Делтасток" АД на 26.11.2019 г., на 03.02.2020 г., на 17.07.2020 г., и
на 04.01.2021 г. като последната промяна е в сила от 05.01.2021 г.;

а.8)

Информацията относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните
от "Делтасток" АД инвестиционни услуги, и рисковете, свързани с тях, приета на
заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД от 16.05.2018 г., в сила от същата дата,
и е променена на заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД на 17.07.2020 г. и на
17.11.2020 г., като последната промяна е в сила от 18.11.2020 г.;

а.9)

Информацията относно разходите и свързаните такси за клиентите на "Делтасток" АД,
търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар, приета на заседание на
Управителния съвет на "Делтасток" АД от 25.09.2018 г., в сила от 28.11.2018 г., и е променена
на заседания на Управителния съвет на "Делтасток" АД на 03.02.2020 г., на 03.04.2020 г. и
на 17.07.2020 г., като последната промяна е в сила от 03.08.2020 г.;

а.10)

Информацията относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на
клиентите на "Делтасток" АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар,
приета на заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД от 16.05.2018 г., в сила от
същата дата, променена на 03.02.2020 г., в сила от 17.02.2020 г.;

б)

дава изричното си съгласие да бъде надлежно запознат с по-нови версии на документите
по буква "а" чрез Интернет сайта на "Делтасток" АД, където е налична актуалната им
версия;

в)

е наясно, че има право да отправя до „Делтасток“ АД разумни и пропорционални искания
за информация относно политиките и правилата по буква "а";

г)

дава изричното си съгласие Договора, Общите условия и всички приложими към тях
документи и последващите им редакции да му бъдат предоставяни само на български
език и на английски език и че ще ползва документите по буква "а" на един от двата
налични езика (английски и/или български) и няма да изисква превод на друг език;

д)

разбира и се съгласява, че "Делтасток" АД не предоставя съвети на Клиента при вземане
на инвестиционни решения по изпълнение на този Договор, че Нарежданията на Клиента
са по негова собствена преценка и инициатива, че в случаите, когато "Делтасток" АД
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;

е)

е наясно, че всички Сделки с ДЗР са свързани с базови активи, търгувани на различни
места за търговия и /или места за изпълнение и като такива, изпълнението им ще бъде
повлияно от правилата на съответния пазар на базовия актив, като "Делтасток" АД не
носи отговорност за потенциалните загуби, понесени от Клиента в резултат на
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административна или друг вид промяна в правилата за търговия на съответната борса,
клирингова къща, маркет мейкър и/или банка, където се търгуват съответните базови
активи, и която промяна би се отразила на котирания от "Делтасток" АД актив (ДЗР);
ж)

е наясно с рисковете, които поема при инвестирането в ДЗР базирани върху ценни книжа,
борсово търгувани фондове, индекси, фючърси, валутни двойки, благородни метали и
други активи;

и)

дава изричното си принципно съгласие всичките му нареждания да се изпълняват извън
място на търговия;

к)

дава изричното си принципно съгласие да бъдат обработвани предоставените от него
лични данни, включително допълнително събраните такива от "Делтасток" АД в процеса
на сключване и изпълнение на Договора;

л)

дава изричното си принципно съгласие "Делтасток" АД да извършва проверка на
предоставените от него лични данни чрез независими източници при спазване на всички
изисквания на Приложимото право;

м)

дава изричното си принципно съгласие "Делтасток" АД 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
Договора и при спазване на Приложимото право, както и дава изричното си принципно
съгласие "Делтасток" АД да разкрива личните му/й данни на свои обвързани агенти, както
и на свои контрагенти, само когато това е необходимо: за нуждите на предоставянето на
договорените услуги за търговия с финансови инструменти; и/или при възлагането на
критични и важни оперативни функции; и/или за нуждите на изпълнение на Договора,
като това разкриване се извършва при спазване на Приложимото право;

н)

дава изричното си принципно съгласие "Делтасток" АД да разкрива личните му/й данни
за целите и за нуждите на Автоматичния обмен на финансова информация в областта на
данъчното облагане по реда и на лицата, предвидени в ДОПК, за нуждите на
докладването по MiFIR и EMIR, и за нуждите на данъчното законодателство в България,
САЩ и Швеция;

о)

дава изричното си принципно съгласие "Делтасток" АД да му предоставя информация
чрез Интернет сайта си - www.deltastock.com;

п)

изрично предпочита като траен носител да бъдат използвани съобщения и електронни
документи и сканирани документи, изпращани на предоставения от него адрес на
електронна поща;

р)

изрично предпочита предоставянето на информация от "Делтасток" АД да става чрез
Интернет сайта или чрез Електронната платформа за търговия;

с)

е уведомен чрез електронен способ за адреса на Интернет сайта и мястото на страницата,
където се намира съответната информация;

т)

е наясно и се съгласява, че информацията относно обеми, най-високи и най-ниски
котировки и други в Електронната платформа за търговия, както и визуализираните в
модул „Графики” котировки, са индикативни и е възможно да съдържат грешки и
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неточности, и че "Делтасток" АД не гарантира изпълнението или неизпълнението на
Нареждания на съдържащите се в тази информация цени;
у)

е наясно и се съгласява, че информацията която "Делтасток" АД предоставя на Клиента
чрез Интернет сайта и/или Електронната платформа за търговия относно основните
характеристики и особености на даден финансов инструмент или Услуга, както и когато
предоставя статистическа и текуща информация за състоянието на различните финансови
инструменти и/или пазари, тази информация е индикативна, и че "Делтасток" АД не
гарантира изпълнението или неизпълнението на Нареждания на съдържащите се в тази
информация цени;

ф)

е наясно и се съгласява, че информацията в модул „Графики” в Deltastock MetaTrader 4 се
визуализира само въз основа цена „купува”. "Делтасток" АД не гарантира изпълнението
или неизпълнението на Нареждания на съдържащите се в тази информация цени;

х)

се е запознал със своевременно предоставените му посредством Интернет сайта
(www.deltastock.com), основни информационни документи (ОИД) на финансовите
инструменти предлагани от „Делтасток“ АД, попадащи в обхвата на понятието "пакети с
инвестиционни продукти на дребно" съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно основните информационни
документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на
застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП);

ц)

е уведомен, че при поискване от негова страна „Делтасток“ АД ще предостави ОИД на
хартия и/или на друг траен носител;

ч)

дава изричното си съгласие всички следващи ОИД и/или измененията на вече
съществуващите такива да му бъдат предоставяни посредством Интернет сайта
(www.deltastock.com);

ш)

е получил информацията, която посредникът е длъжен да му предостави, съгласно
Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на
Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
организационните изисквания и условията за извършване на дейност от
инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената
директива, Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба № 38 на
КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, доколкото се
изисква, както и друга информация, посочена в Общите условия и/или намираща се на
Интернет сайта на "Делтасток" АД и че е получил чрез електронен способ уведомление за
адреса на Интернет сайта и мястото на сайта, където се намира съответната информация;

щ)

няма да подава Нареждания и да сключва Сделки, които биха могли да представляват
злоупотреба с вътрешна информация и/или манипулиране на пазара по смисъла на
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна
на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО,
2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията;

ю)

желае като траен носител да бъде използван предоставеният от него в Приложението
адрес на електронна поща;
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я)

подадената от него информация, нужна за извършване на оценка за целесъобразност от
„Делтасток“ АД, в процеса на попълване на заявката за откриване на сметка е точна и
актуална.

44.

С подписване на Договора Клиентът се съгласява, че:

а)

преди да бъде сключен Договор между него и "Делтасток" АД, не може да сключва Сделки
и да ползва Услугите, предоставяни от посредника;

б)

„Делтасток“ АД не може да изпълнява Нареждания за негова сметка, ако той не е дал
своето предварително съгласие с Политиката за изпълнение на нарежданията на
клиентите, приложима към договорите за търговия с ДЗР на „Делтасток“ АД, респективно
с последващите я изменения;

в)

независимо от оценката на "Делтасток" АД за целесъобразност дали исканата от него
Услуга е подходяща, той следва да извърши за себе си внимателна преценка дали
предлаганите от "Делтасток" АД Услуги са подходящи за него и дали да се възползва от
тях;

г)

"Делтасток" АД може да депозира паричните му средства в лицата, посочени в чл. 93, ал. 3
от ЗПФИ, дори когато "Делтасток" АД се явява свързано лице с тях;

д)

"Делтасток" АД не може да използва паричните му средства за собствена сметка;

е)

съгласно Приложимото законодателство всички разговори и съобщения във връзка с
приемането, предаването и изпълнението на Нареждания се записват и архивират от
"Делтасток" АД с оглед осигуряване на достоверност и сигурност на подадената
информация и в последствие прослушвани при възникнали несъответствия и спорове
между страните по Договора;

ж)

записите на разговорите и електронните съобщенията, направени по реда и за нуждите
предвидени в Общите условия могат да се използват като доказателство;

з)

дава безусловното си съгласие да се заверява и задължава директно сметката му при
"Делтасток" АД с всички отрицателни и положителни 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;

и)

"Делтасток" АД има право по своя собствена преценка да спира от търговия или да добавя
нови финансови инструменти, както и че в случаите на спиране от търговия, "Делтасток"
АД има право да затвори всички съществуващи Позиции по Цени на затваряне на
съответния ден от спирането им, като изпраща за това предварително електронно или
писмено уведомление.;

к)

в случаите, когато "Делтасток" АД по своя собствена преценка спира от търговия
финансов инструмент, инвестиционният посредник има право да затвори всички
съществуващи Позиции по Цени на затваряне на съответния ден от спирането от
търговия на съответния инструмент и/или да отменим всички потвърдени Нареждания;

л)

дава изричното си и безусловно съгласие с ценовите равнища на Сделките по закриване
на Позициите му от страна на "Делтасток" АД, когато инвестиционният посредник закрие
служебно частично или изцяло откритите от Клиента Позиции по Текущи пазарни цени,
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в случаите, когато недостигът по текущото салдо (свободните средства) по сметката на
Клиента достигне определените на Интернет сайта нива за минимален изискуем
Марджин;
м)

дава изричното си и безусловно съгласие, че няма право да оспорва ценовите равнища на
Сделките по закриване на Позициите му от страна на "Делтасток" АД, в случаите,
предвидени в Общите условия, когато инвестиционният посредник служебно закрие
частично или изцяло откритите от Клиента Позиции;

н)

"Делтасток" АД няма да изпраща искане за незабавно възстановяване на недостигащата
сума (margin call) по електронна поща до Клиента и съобщенията, които той може да
получава относно състоянието на сметката си, ще имат само информативен характер и
могат да бъдат преустановени по всяко време от страна на "Делтасток" АД без
предизвестие;

о)

паричните средства по сметките на Клиента, открити при "Делтасток" АД, могат да се
различават от първоначално внесената сума и ще съответстват изцяло на резултатите от
дейността му;

п)

получаването на котировки понякога не е възможно в първите 15 (петнадесет) минути от
началото на Работното време или при резки колебания и липса на достатъчно ликвидност
спредът между цените “купува” и “продава” може да бъде относително по-широк от
обичайно котирания;

р)

при изпълнение на подадено от Клиента “лимитирано”, “ЕОД”, “условно” или “стоп”
Нареждане, когато са налице резки колебания на пазарните котировки, включително и
при отваряне или затваряне на съответните пазари, "Делтасток" АД има право да изпълни
тези Нареждания на цена, значително различаваща се от посочената в тях;

с)

„Делтасток“ АД има право по собствена инициатива да счете Професионален Клиент за
Непрофесионален или да счете Приемлива насрещна страна за професионален или
непрофесионален Клиент, като "Делтасток" АД има право по всяко време да предприеме
по своя инициатива промяна на категоризацията на Клиента, която води до прилагане на
по-високо равнище на защита, като в този случай „Делтасток“ АД изпраща писмено
мотивирано уведомление до Клиента;

т)

разбира и приема начина на подаване и изпълнение на всички видове Нареждания,
посочени в чл. 8.7.1. от Общите условия;

у)

в случаите по чл. 8.7. от Общите условия, както и за всички останали видове Нареждания,
потвърдено или подадено от него Нареждане може да бъде:

у.1)

отменено;

у.2)

изпълнено на различна от заявената в нея цена;

у.3)

изпълнението му да бъде забавено;

у.4)

да бъде изпълнена частично;

у.5)

да бъде изпълнено частично на различни цени;

у.6)

изобщо да не бъде изпълнено;
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ф)

в случаите по буква "у" "Делтасток" АД не носи отговорност за претърпени от Клиента
вреди;

х)

предварително се е запознал с минималните хардуерни и софтуерни изисквания, налични
на Интернет сайта, необходими за функциониране на всяко едно от приложенията на
Електронните платформи за търговия: Delta Tradingтм Desktop; Delta Tradingтм Web
(DTWeb); Delta Tradingтм Mobile (DTMobile); Deltastock MetaTrader 4; и Deltastock
MetaTrader 4 Mobile;

ц)

ще се запознава с минималните хардуерни и софтуерни изисквания за всички нови версии
на горецитираните в буква "х" приложения;

ч)

"Делтасток" АД няма да носи отговорност (в т.ч. финансова), ако Клиентът 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 сайта.

45.

С подписване на Договора Клиентът е уведомен и се съгласява, че:

а)

неговите Нареждания ще се изпълняват на извън регулиран пазар (OTC пазар) на цени,
котирани от "Делтасток" АД;

б)

Клиентът е уведомен и се съгласява, че в случаите по чл. 5.17 от Общите условия
"Делтасток" АД може:

б.1)

да прихване клиентските парични средства с паричните задължения на Клиента към
"Делтасток" АД, включително и със суми, блокирани като гаранции по обезпечения на
финансови инструменти;

б.2)

да покани Клиента да изпълни задълженията си, като му даде разумен срок, в който да
внесе по сметката си дължимата сума или подаде Нареждане за закриване на част или
всичките си Позиции. В поканата "Делтасток" АД уведомява Клиента за правото си по
буква "б.3" по-долу;

б.3)

при неизпълнение на задължението от страна на Клиента, включително в дадения му
срок по буква "б.2" по-горе, "Делтасток" АД се счита мълчаливо овластено от Клиента да
закрие част или всички негови Позиции по своя преценка;

б.4)

ако задълженията на Клиента към "Делтасток" АД и сумите по неговите сметки са в
различни валути, "Делтасток" АД може да извършва обмяна по Текущите пазарни цени с
цел извършване на прихващане;

в)

той носи отговорност за плащането на всякакви данъци и изпълнението на други данъчни
задължения, които могат да станат изискуеми във връзка със Сделката и/или с
предлаганите от „Делтасток“ АД Услуги и в случай, че "Делтасток" АД плати данък или
изпълни друго данъчно задължение за сметка на Клиент, последният дължи покриване на
разхода и обезщетение на "Делтасток" АД;

г)

отмяната на Нареждането изисква технологично време и е възможно изпълнението на
Сделката да изпревари Нареждането за отмяна, като в този случай Клиентът носи риска
от настъпване на неблагоприятни последици;

д)

при търговия в реално време с ДЗР е възможно, с оглед технологичното време за
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предаване на Нареждането, котировките на определени финансови инструменти да се
променят в периода между подаване на Нареждането от страна на Клиента и
получаването му от "Делтасток" АД, като в този случай "Делтасток" АД си запазва правото
да изпълни Нареждането по котировката, налична към момента на изпълнението му;
е)

„Делтасток“ АД не предоставя съвети на Клиента във връзка с регулаторни, правни и/или
данъчни въпроси;

ж)

поради фактът, че „Делтасток“ АД изпълнява Нарежданията за търговия с ДЗР извън
място на търговия, а именно на ОТС пазар, това би могло да доведе до следните рискове:

ж.1)

"Делтасток" АД е място за изпълнение и насрещна страна по всяка сделка и поради това
възможностите за търговия на Клиента са ограничени до наличието на собствена
ликвидност на „Делтасток“ АД;

ж.2)

цените, на които се търгува, са определени (котирани) от „Делтасток“ АД, а не от
насрещен интерес на друг Клиент;

ж.3)

съществува потенциален конфликт на интереси, защото „Делтасток“ АД печели от
обемите на търговия, които е реализирал Клиентът, като са възможни случаи, при които
инвестиционният посредник да реализира печалба в ситуации, при които Клиентът губи
средства;

ж.4)

предлаганите за търговия инструменти не са прехвърляеми и Клиентът не може да ги
премести при друг инвестиционен посредник или на друго място за търговия;

ж.5)

правилата за търговия, които важат на ОТС пазара, са различни от правилата за търговия,
които важат на мястото за търговия;

з)

при търговията с ДЗР в Удължено работно могат да възникнат допълнителни рискове,
неупоменати в буква "ж", но посочени в Общите условия;

и)

при промяна на данните, посредством, които е идентифициран или посредством които е
извършена категоризацията му като съответния вид клиент ще уведоми незабавно
"Делтасток" АД.

46.

С подписването на Договора Клиентът прави всички декларации и заявява всички
съгласия по Общите условия неупоменати по-горе.

47.

Договорът, сключен между "Делтасток" АД и Клиента, се изменя и допълва с изрично
писмено съгласие на страните под формата на допълнително споразумение, с изключение
на случаите по чл. 48, чл. 49, и чл. 50 от настоящия Договор.

48.

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 сайта на "Делтасток" АД. 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. 49 на
Договора.

49.

По съществуваща сметка за търговия без да се налага подписването на нов договор,
Клиентът има право единствено:
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а)

да промени сметката си за търговия чрез електронната платформа за търговия Deltastock
Meta Trader 4 от един подвид на друг подвид веднъж на всеки 24 часа, като промяната се
отразява единствено при условие, че Клиентът няма потвърдени Нареждания и/или

б)

да активира Скрипт и/или МТ4 Експертна система в Deltastock MetaTrader 4, като
промяната се отразява след получаване на съответното заявление.

50.

Общите условия се изменят и допълват по ред и начин посочен в тях без да е необходимо
изрично подписване на допълнително споразумение между страните.

51.

Документите по чл. 43, букви "а.2" - "а.10" от настоящия Договор се изменят по ред и начин
посочен в Общите условия, без да е необходимо изрично подписване на допълнително
споразумение между страните.

52.

Договорът се прекратява по ред и начин, посочен в Общите условия.

53.

Относно правата, задълженията и отговорностите на страните, както и относно
същността и особеностите на предлаганите по настоящия Договор услуги, а също и за
всички неуредени изрично в настоящия Договор въпроси се прилагат Общите условия в
съответната им действаща редакция.

54.

Неразделна част от настоящия Договор са:

а)

Общите условия в съответния актуален вариант;

б)

Тарифата в съответния актуален вариант;

в)

Приложението към Договора за търговия с ДЗР, ведно със Заявленията за промяна на
клиентска сметка (ако има такива).
Настоящият Договор се изготви и се подписа в два еднообразни екземпляра по един за
всяка страна.

ЗА КЛИЕНТА: ______________________

ЗА "Делтасток" АД: ______________________

(подпис)

(подпис)
Длъжност: ____________________________
Име: _________________________________
Пълномощно №: ______________________

Дата: _____________

Дата: _____________
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