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Introduction

Įvadas

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd
(hereinafter called “Company”) is an
Investment Firm regulated by the Cyprus
Securities and Exchange Commission with
license №158/11. This notice is provided to
all prospective clients in accordance with
Markets in Financial Instruments Directive
(MiFID) of the European Union and
Investment Services and Regulated
Markets Law of 2007 of Cyprus (Law
144(I)/2007).

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd
(toliau – Bendrovė) yra investicinė įmonė,
kurios veiklą reguliuoja Kipro vertybinių
popierių ir biržų komisija, licencijos Nr.
158/11. Ši informacija yra pateikiama
visiems
potencialiema
klientams,
vadovaujantis 2004 m. balandžio 21 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
Nr. 2004/39/EB dėl finansinių priemonių
rinkų (MiFID) ir Kipro investavimo
paslaugų ir reguliuojamų rinkų įstatymu
Nr. 144(I)/2007.

All prospective Clients should read
carefully the following risk warnings
contained in this document. However it is
noted that this document cannot and does
not disclose or explain all of the risks and
other significant aspects involved in
dealing in Financial Instruments (including
derivative financial instruments such as
CFDs). The notice was designed to explain
in general terms the nature of the risks
involved when dealing in Financial
Instruments on a fair and non-misleading
basis.

Visi potencialūs klientai turėtų įdėmiai
perskaityti šiame dokumente išdėstytus
įspėjimus dėl rizikos. Tačiau pažymėtina,
kad šis dokumentas negali ir neatskleidžia
arba nepaaiškina visos rizikos ir kitų
svarbių aspektų, susijusių su darbu su
finansinėmis
priemonėmis
(įskaitant
išvestines finansines priemones, tokias kaip
CFD). Ši informacija buvo sukurta, kad
teisingu ir neklaidinančiu būdu bendrąja
prasme būtų paaiškintos rizikos, kylančios
dirbant su finansinėmis priemonėmis,
prigimtis.

The Client should not engage in any
investment directly or indirectly in
Financial Instruments unless he knows and
understands the risks involved for each one
of the Financial Instruments. The Company
will not provide the Client with any
investment advice relating to investments
or possible transactions in investments or
in Financial Instruments or make
investment recommendations of any kind.
So, prior to applying for a trading account
with the Company, or making an order the
Client should consider carefully whether
investing in a specific Financial Instrument
is suitable for him in the light of his
circumstances and financial resources. If
the Client does not understand the risks
involved he should seek advice and

Klientas neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai
investuoti į finansines priemones, nebent
jis žino ir supranta riziką, susijusią su
kiekviena finansine priemone. Bendrovė
neteiks
Klientui
jokių
investavimo
rekomendacijų dėl vieno ar kelių sandorių,
susijusių su finansinėmis priemonėmis ir
apskritai
neteiks
jokio
pobūdžio
investicinių
patarimų.
Taigi,
prieš
teikdamas paraišką turėti Bendrovėje
prekybos sąskaitą arba prieš teikdamas
pavedimą,
Klientas
turėtų
rimtai
apsvarstyti, ar investavimas į konkrečią
finansinę priemonę jam yra tinkamas pagal
jo materialinę padėtį ir finansų išteklius. Jei
Klientas nesupranta su minėta veikla
susijusios rizikos, jam vertėtų kreiptis
patarimo ir konsultacijų pas nepriklausomą
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consultation from an independent financial
advisor. If the Client still does not
understand the risks involved in trading in
any Financial Instruments, he should not be
involved
in
trading
under
any
circumstances.

finansų patarėją. Jei ir po minėtų
konsultacijų Klientas vis tiek nesupranta
rizikos, susijusios su prekyba finansinėmis
priemonėmis, jam apskritai nevertėtų
prekiauti.

The Client should acknowledge that he
runs a great risk of incurring losses and
damages as a result of the purchase and/or
sale of any Financial Instrument and
accepts that he is willing to undertake this
risk.

Klientas turi pripažinti, kad jis prisiima
didelę riziką patirti nuostolius ir žalą bet
kurios finansininės priemonės pirkimo ir
(arba) pardavimo atveju, ir pripažįsta, kad
jis yra pasirengęs prisiimti šią riziką.

Risk acknowledgement

Rizikos pripažinimas

Technical Risk

Techninė rizika

The Client shall be responsible for the risks
of financial losses caused by the failure of
information, communication, electronic
and other systems. The result of any system
failure may be that his order is either not
executed according to his instructions or it
is not executed at all. The Company does
not accept any liability in the case of such a
failure.

Klientas prisiima riziką dėl finansinių
nuostolių, patirtų dėl informacinių,
komunikacinių, elektroninių ir kitų sistemų
gedimo. Bet kurios sistemos gedimo
rezultatas gali būti toks, kad Kliento
pavedimas bus įvykdomas ne pagal jo
instrukcijas arba iš viso nebus vykdomas.
Bendrovė neatsako už tokio gedimo
pasekmes.

While trading via the Client Terminal the
Client shall be responsible for the risks of
financial losses caused by:

Prekiaudamas per Kliento terminalą,
Klientas prisiima riziką dėl finansinių
nuostolių, sukeltų:

•

Client's or Company's hardware or
software failure, malfunction or
misuse;

•

Kliento arba Bendrovės techninės
arba programinės įrangos gedimo,
sutrikimo
ar
netinkamo
panaudojimo;

•

poor Internet connection either on
the side of the Client or the
Company or both, or interruptions
or transmission blackouts or public
electricity network failures or
hacker attacks, overload of
connection;

•

prasto Kliento arba Bendrovės,
arba jų abiejų interneto ryšio, arba
ryšio trikdžių, arba nutrūkimų, arba
viešų elektros tinklų sutrikimų,
arba programišių atakų, arba
sujungimo perkrovos;

•

the wrong settings in the Client
Terminal;

•

neteisingų
nustatymų;
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•

delayed Client Terminal updates;

•

uždelstų
Kliento
atnaujinimų;

terminalo

•

the
Client
disregarding
the
applicable rules described in the
Client Terminal user guide and in
the Company’s website.

•

Klientui ignoruojant taikomas
taisykles,
aprašytas
Kliento
terminalo vartotojo instrukcijoje,
pateiktoje Bendrovės tinklalapyje.

The Client acknowledges that at times of
excessive deal flow the Client may have
some difficulties to be connected over the
telephone with a Dealer, especially in a
Fast Market (for example, when key
macroeconomic indicators are released).

Klientas pripažįsta, kad perteklinio
sandorių srauto metu Klientas gali patirti
sunkumų, bandydamas telefonu susisiekti
su prekybos tarpininku, ypatingai greitosios
rinkos metu (pavyzdžiui: kai yra skelbiami
svarbūs makroekonominiai rodikliai).

Abnormal market conditions

Neįprastos rinkos sąlygos

The Client acknowledges that under
Abnormal Market Conditions the period
during which the Instructions and Requests
are executed may be extended.

Klientas pripažįsta, kad neįprastomis rinkos
sąlygomis laikas, per kurį yra vykdomi
pavedimai ir užklausos, gali būti pratęstas.

The Client acknowledges that under certain
market conditions it may be difficult or
impossible to execute an order.

Klientas pripažįsta, kad tam tikromis rinkos
sąlygomis gali būti sudėtinga arba
neįmanoma įvykdyti pavedimo.

Trading platform

Prekybos platforma

The Client acknowledges that the only
reliable source of Quotes Flow information
is that of the real/live Server’s Quotes
Base. Quotes Base in the Client Terminal is
not a reliable source of Quotes Flow
information because the connection
between the Client Terminal and the Server
may be disrupted at some point and some
of the Quotes simply may not reach the
Client Terminal.

Klientas
pripažįsta,
kad
vienintelis
patikimas kotiruočių srauto informacijos
šaltinis yra realaus (tiesioginio) serverio
kotiruočių bazė. Kliento terminale pateikta
kotiruočių bazė nėra patikimas kotiruočių
srauto šaltinis, nes ryšys tarp Kliento
terminalo ir serverio tam tikru momentu
gali būti sutrikdytas ir kai kurios kotiruotės
paprasčiausiai gali nepasiekti Kliento
terminalo.

The Client acknowledges that when the
Client
closes
the
order
placing/modifying/deleting window or the
position opening/closing window, the
Instruction or Request, which has been sent
to the Server, shall not be cancelled.

Klientas pripažįsta, kad kai Klientas uždaro
pavedimo pateikimo, koregavimo ar
panaikinimo
langą
arba
pozicijos
atidarymo ar uždarymo langą, instrukcija
arba užklausa, kurios buvo nusiųstos
serveriui, nebus atšauktos.

In case the Client has not received the
result of the execution of the previously
sent Instruction but decides to repeat the
Instruction, the Client shall accept the risk
of making two Transactions instead of one.

Tuo atveju, jei Klientas negavo anksčiau
siųstos instrukcijos įvykdymo rezultato,
tačiau nusprendžia pakartoti instrukciją,
Klientas prisiims riziką padaryti du
sandorius vietoj vieno.
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The Client acknowledges that if the
Pending Order has already been executed
but the Client sends the Instruction to
modify its level and the levels of If-Done
Orders at the same time, the only
Instruction, which will be executed, is the
Instruction to modify Stop Loss and/or
Take Profit levels on the position opened
when the Pending Order triggered.

Klientas pripažįsta, kad jei atidėtas
pavedimas jau yra įvykdytas, tačiau
Klientas siunčia instrukciją modifikuoti jo
lygį ir dar neįvykdytų atidėtų pavedimų
lygius tuo pačiu metu, vienintelė
instrukcija, kuri bus įvykdyta, yra
instrukcija Stop Loss ir (arba) Take Profit
lygių taisymo tai pozicijai, kuri buvo
atidaryta, kai suveikė atidėtas pavedimas.

Interpretative Risk

Interpretavimo rizika

The Client must acknowledge that
information on the previous performance of
a Financial Instrument does not guarantee
its current and/or future performance. The
usage of historical data does not constitute
a binding or safe forecast as to the
corresponding future performance of the
Financial Instruments to which they said
information refers.

Klientas turi pripažinti, kad informacija
apie praeityje buvusią finansinės priemonės
kainos dinamiką negarantuoja jos dabarties
ir (arba) būsimų kainos pokyčių. Istorinių
duomenų
naudojimas
negarantuoja
patikimos būsimos finansinės priemonės
kainos ir jos pokyčių prognozės.

Communication

Komunikavimas

The Client shall accept the risk of any
financial losses caused by the fact that the
Client has received with delay or has not
received at all any notice from the
Company.

Klientas prisiima riziką dėl bet kokių
finansinių nuostolių, kilusių dėl to, kad
Klientas pavėluotai gavo arba iš viso
negavo jokio Bendrovės pranešimo.

The Client acknowledges that the
unencrypted information transmitted by email is not protected from any
unauthorized access.

Klientas
pripažįsta,
kad
nekoduota
informacija, siunčiama elektroniniu paštu,
nėra apsaugota nuo nesankcionuotos
prieigos.

The Client is fully responsible for the risks
in respect of undelivered Trading Platform
internal mail messages sent to the Client by
the Company.

Klientas yra visiškai atsakingas už riziką,
susijusią su nepristatytais prekybos
platformos vidaus pranešimais, kuriuos
Bendrovė išsiuntė Klientui.

The Client is wholly responsible for the
privacy of the information received from
the Company and accepts the risk of any
financial losses caused by the unauthorized
access of the third party to the Client’s
Trading Account.

Klientas yra visiškai atsakingas dėl iš
Bendrovės gautos informacijos privatumo,
ir prisiima bet kokių finansinių nuostolių
riziką, sukeltą trečiosios šalies neįgalioto
prisijungimo prie Kliento prekybos
sąskaitos.
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The Company has no responsibility if
authorized third persons have access to
information, including electronic addresses,
electronic communication and personal
data, access data when the above are
transmitted between the Company or any
other party, using the internet or other
network
communication
facilities,
telephone, or any other electronic means.

Bendrovė neatsakinga, jei įgalioti tretieji
asmenys turi prieigą prie informacijos,
įskaitant elektroninius adresus, elektroninę
komunikaciją ir asmens duomenis, bei
prisijungimo duomenų, kai visi aukščiau
minėti duomenys yra perduodami tarp
Bendrovės ir bet kurios trečiosios šalies,
naudojant interneto ar kito komunikavimo
įrangos tinklą, telefoną arba bet kurias kitas
elektronines priemones.

Force Majeure Event

Force majeure atvejis

In case of a Force Majeure Event the Client
shall accept the risk of financial losses.

Force majeure atveju Klientas prisiima
finansinių nuostolių riziką.

No Representation, No
Warranty

Jokių pareiškimų, jokių
garantijų

The Company uses reasonable efforts to
obtain information from reliable sources,
but the materials on the Company website
is provided "as is" without warranty of any
kind.
The
Company
makes
no
representation (either express or implied)
that the information, analysis and opinions
expressed on the Company website or
otherwise is accurate, complete or up to
date.

Bendrovė deda reikiamas pastangas, kad
gautų informaciją iš patikimų šaltinių,
tačiau informacija Bendrovės tinklalapyje
yra pateikiama tokia, „kokia yra“, be jokių
garantijų.
Bendrovė
nedaro
jokių
pareiškimų
(nei
tiesioginių,
nei
netiesioginių), kad informacija, analizės ir
nuomonės,
išreikštos
Bendrovės
tinklalapyje arba kitu būdu, yra tikslios,
galutinės ir aktualios.

Information contained on the Company
website is checked and updated by the
Company on a regular basis. This
notwithstanding, data and information
provided may become subject to changes
while posted on the Company website.
Therefore, Company does not assume any
liability towards nor gives any guarantee to
any subscriber, client, partner, supplier,
counterparty or third party for the
timeliness, accuracy and completeness of
the information provided herein or on other
websites that may be accessed through
hyperlinks. The Company reserves the
right to change or amend the information
provided at any time and without prior
notice.

Informaciją,
esančią
Bendrovės
tinklalapyje, Bendrovė reguliariai tikrina ir
atnaujina. Tačiau, nepaisant to, pateikti
duomenys ir informacija gali būti keistini
tuo metu, kai yra patalpinti Bendrovės
tinklalapyje. Dėl to Bendrovė neprisiima
jokios atsakomybės bei neteikia jokių
garantijų jokiam prenumeratoriui, klientui,
partneriui, tiekėjui, kontragentui arba
trečiajai šaliai dėl šiame arba kituose
tinklalapiuose pateiktos informacijos, kuri
gali būti prieinama per nuorodas,
savalaikiškumo, tikslumo ir išbaigtumo.
Bendrovė pasilieka sau teisę keisti arba
taisyti pateiktą informaciją bet kuriuo metu
be išankstinio įspėjimo.
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Risk Warning Notice for Įspėjimas
dėl
rizikos,
Foreign
Exchange
and susijusios su valiutų rinka ir
Derivative Products
išvestiniais produktais
This notice cannot disclose all the risks and
other significant aspects of foreign
exchange and derivative products such as
futures, options, and Contracts for
Differences. You should not deal in these
products unless you understand their nature
and the extent of your exposure to risk.
You should also be satisfied that the
product is suitable for you in the light of
your circumstances and financial position.

Šis įspėjimas negali atskleisti visos rizikos
ir kitų svarbių valiutų rinkos ir išvestinių
produktų, tokių kaip ateities bei
pasirinkimo sandoriai ir susitarimai dėl
skirtumų, aspektų. Jūs neturėtumėte
vykdyti sandorių su šiais produktais,
nebent jūs suprantate jų prigimtį ir galimos
rizikos mąstą. Jūs taip pat turėtumėte būti
užtikrinti, kad produktas jums yra tinkamas
pagal jūsų aplinkybes ir finansų situaciją.

Although Forex and derivative instruments
can be utilised for the management of
investment risk, some of these products are
unsuitable for many investors. You should
not engage in any dealings directly or
indirectly in derivative products unless you
know and understand the risks involved in
them and that you may lose entirely all of
your money. Different instruments involve
different levels of exposure to risk and in
deciding whether to trade in such
instruments you should be aware of the
following points:

Nors FOREX ir išvestinės finansinės
priemonės gali būti panaudoti investavimo
rizikos valdymui, kai kurie šių produktų
daugumai investuotojų nėra tinkami. Jums
nevertėtų tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti
sandorių
dėl
išvestinių
finansinių
priemonių, nebent jūs žinote ir suprantate
su jomis susijusią riziką, ir kad jūs galite
prarasti visus savo pinigus. Skirtingos
finansinės priemonės sąlygoja skirtingą
rizikos lygį, ir spręsdami, ar prekiauti su
tokiomis finansinėmis priemonėmis, jūs
turėtumėte žinoti toliau išvardintus
dalykus:

Effect of Leverage

Sverto efektas

Under Margin Trading conditions even
small market movements may have great
impact on the Client’s Trading Account. It
is important to note that all accounts trade
under the effect of Leverage. The Client
must consider that if the market moves
against the Client, the Client may sustain a
total loss greater than the funds deposited.
The Client is responsible for all the risks,
financial resources the Client uses and for
the chosen trading strategy.

Maržinės prekybos sąlygomis net maži
rinkos judėjimai gali turėti didelę įtaką
Kliento prekybos sąskaitai. Svarbu
pažymėti,
kad
visose
sąskaitose
prekiaujama naudojant finansinį svertą.
Klientas turi įvertinti tai, kad rinkai
pajudėjus „prieš Klientą“, Klientas gali
patirti bendrą nuostolį, didesnį nei jo įdėtos
lėšos. Klientas prisiima visą riziką dėl jo
naudojamų
finansinius
resursų
ir
pasirinktos prekybos strategijos.

It is highly recommended to place Stop
Loss to limit potential losses, and Take
Profit to collect profits, when it is not
possible for the Client to manage the
Client’s Open Positions.

Teikiant pavedimą, labai rekomenduojama
nurodyti Stop Loss sąlygas potencialių
nuostolių apribojimui, ir Take Profit
sąlygas pelno fiksavimui, kai Klientas
neturi galimybės valdyti savo atvirų
pozicijų.
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The Client shall be responsible for all
financial losses caused by the opening of
the position using temporary excess Free
Margin on the Trading Account gained as a
result of a profitable position (cancelled by
the Company afterwards) opened at an
Error Quote (Spike) or at a Quote received
as a result of a Manifest Error.

Klientas yra atsakingas už visus finansų
nuostolius,
kilusius
dėl
pozicijos
atidarymo, naudojant prekybos sąskaitoje
buvusią laikiną perteklinę laisvą maržą,
gautą atidarius pelningą poziciją (kurią
vėliau panaikino Bendrovė) pagal klaidingą
kotiruotę (spyglį) arba pagal kotiruotę,
gautą dėl akivaizdžios klaidos.

High volatile instruments

Didelio vertės svyravimo
finansinės priemonės

Some Instruments trade within wide
intraday ranges with volatile price
movements. Therefore, the Client must
carefully consider that there is a high risk
of losses as well as profits. The price of
Derivative financial instruments is derived
from the price of the underlying asset in
which the instruments refer to (for example
currency, stock, metals, indices etc).
Derivative financial instruments and
related markets can be highly volatile. The
prices of instruments and the underlying
asset may fluctuate rapidly and over wide
ranges and may reflect unforeseeable
events or changes in conditions, none of
which can be controlled by the Client or
the Company. Under certain market
conditions it may be impossible for a
Client’s order to be executed at declared
price leading to losses. The prices of
instruments and the underlying asset will
be influenced by, amongst other things,
changing supply and demand relationships,
governmental, agricultural, commercial and
trade programs and policies, national and
international political and economic events
and
the
prevailing
psychological
characteristics of the relevant market place.
Therefore Stop Loss order can not
guarantee the limit of loss.

Kai kurių finansinių priemonių prekyba
dienos metu vyksta plačiose ribose su
sparčiu kainos svyravimu. Dėl to Klientas
turi atidžiai įvertinti faktą, kad egzistuoja
didelė nuostolių rizika, tokia pati kaip ir
galimybė gauti pelną. Išvestinių finansinių
priemonių kaina yra išvedama iš bazinio
aktyvo, su kuriuo yra susietos finansinės
priemonės (pvz.: valiutos, akcijos, metalai,
indeksai ir t. t.), kainos. Išvestinės
finansinės priemonės ir susijusios rinkos
gali būti labai kintančios. Išvestinių
finansinių priemonių ir bazinių aktyvų
kainos gali kisti staigiai bei didele apimtimi
ir gali atspindėti nenumatytus įvykius arba
sąlygų pokyčius, kurių nei vienas negali
būti kontroliuojamas nei Kliento, nei
Bendrovės. Esant tam tikroms rinkos
sąlygoms, gali būti neįmanoma vykdyti
Kliento pavedimą pagal pateiktą kainą, nes
tai sąlygotų nuostolius.
Išvestinių
finansinių priemonių ir bazinių aktyvų
kainoms, be visų kitų dalykų, darys įtaką
besikeičiantis pasiūlos ir paklausos
santykis,
vyriausybės,
žemės
ūkio,
komercinės ir prekybos programos bei
politikos, nacionaliniai ir tarptautiniai
politiniai ir ekonominiai įvykiai bei
vyraujančios
atitinkamos
rinkos
psichologinės charakteristikos. Dėl minėtų
priežasčių, Stop Loss pavedimas negali
visiškai apsaugoti nuo nuostolių.
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The Client acknowledges and accepts that,
regardless of any information which may
be offered by the Company, the value of
Instruments may fluctuate downwards or
upwards and it is even probable that the
investment may become of no value. This
is owed to the margining system applicable
to such trades, which generally involves a
comparatively modest deposit or margin in
terms of the overall contract value, so that a
relatively small movement in the
underlying
market
can
have
a
disproportionately dramatic effect on the
Client’s trade. If the underlying market
movement is in the Client’s favor, the
Client may achieve a good profit, but an
equally small adverse market movement
can not only quickly result in the loss of the
Clients’ entire deposit, but may also expose
the Client to a large additional loss.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad,
nepriklausomai
nuo
bet
kurios
informacijos, kurią gali pateikti Bendrovė,
finansinių priemonių vertė gali svyruoti
žemyn ir aukštyn, ir netgi yra tikėtina, kad
investicija gali tapti bevertė. Tai priklauso
nuo tokiems sandoriams taikomos maržinės
sistemos, kai naudojamas santykinai mažas
depozitas arba marža, lyginant su bendra
sandorio verte, kad net santykinai mažas
kainų pokytis bazinėje rinkoje gali turėti
neproporcingai dramatišką efektą Kliento
sandoriui. Jei bazinės rinkos kainos
pokyčiai yra Kliento naudai, Klientas gali
gauti gerą pelną, tačiau analogiškas
nedidelis nepalankus rinkos pokytis gali ne
tik greitai privesti prie visiško Kliento
depozito praradimo, tačiau taip pat gali
grėsti Klientui papildomu dideliu nuostoliu.

Liquidity

Likvidumas

Some of the underlying assets may not
become immediately liquid as a result of
reduced demand for the underlying asset
and Client may not be able to obtain the
information on the value of these or the
extent of the associated risks.

Kai kurie baziniai aktyvai gali nebūti iš
karto
likvidžiais
dėl
sumažėjusios
paklausos baziniam aktyvui, ir Klientas
gali neturėti galimybės gauti informacijos
apie jų vertę arba su jais susijusią riziką.

Contracts for Differences

Susitarimai dėl skirtumų

The CFDs available for trading with the
Company are non deliverable spot
transactions giving an opportunity to make
profit on changes in currency rates,
commodity, stock market indices or share
prices called the underlying instrument. If
the underlying instrument movement is in
the Client’s favor, the Client may achieve a
good profit, but an equally small adverse
market movement can not only quickly
result in the loss of the Clients’ entire
deposit
but
also
any
additional
commissions and other expenses incurred.
So, the Client must not enter into CFDs
unless he is willing to undertake the risks
of loosing entirely all the money which he
has invested and also any additional
commissions and other expenses incurred.

CFD priemonės, kuriomis Bendrovė leidžia
prekiauti, yra spot sandoriai be pristatymo,
suteikiantys galimybę gauti pelno iš valiutų
kursų, prekių, akcijų rinkos indeksų arba
akcijų,
vadinamų
bazine
finansine
priemone, skirtumų. Jei bazinės finansinės
priemonės kainos pokytis yra Kliento
naudai, Klientas gali gauti gerą pelną,
tačiau analogiškas nedidelis nepalankus
rinkos kainų pokytis gali ne tik sąlygoti
greitą viso Kliento depozito praradimą,
tačiau taip pat gali būti susijęs su
papildomais komisiniais mokesčius ir
kitomis išlaidomis. Taigi, Klientas neturėtų
dalyvauti CFD sandoriuose, nebent jis yra
pasiruošęs prisiimti riziką prarasti visus
savo investuotus pinigus, taip pat patirti
galimų papildomų komisinių mokesčių ir
kitų išlaidų.
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Clients are required to deposit funds in
their trading account in order to open a
position. The Margin requirement will
depend on the underlying instrument of the
CFDs. Margin requirements can be fixed or
can be calculated from the current price of
the underlying instrument. The Company
will not notify the Client of any Margin
Call to sustain a loss making position.

Klientams privaloma įdėti į savo prekybos
sąskaitą lėšų tam, kad būtų galima atidaryti
poziciją. Maržos reikalavimas priklausys
nuo bazinės CFD priemonės. Maržos
reikalavimai gali būti fiksuoti arba gali būti
apskaičiuojami pagal esamą bazinės
finansinės priemonės kainą. Bendrovė
nepraneš Klientui apie Margin Call, kad
būtų galima išlaikyti nuostolingą poziciją.

Transactions in CFDs are not undertaken
on a recognized exchange. Rather they are
undertaken via Company’s Trading
Platform whereby execution is effected by
Company or other financial institutions
and, accordingly, CFDs may expose the
Client to greater risks than regulated
exchange transactions. Trading Platform
for transactions in CFD’s used by the
Company does not fall into the definition
of a recognized exchange as this is not a
Multilateral Trading Facility because
Company may be in a client transaction.
The terms and conditions and trading rules
are established solely by the counterparty
which may be Company or some other
financial institution to be disclosed to the
Client. The Client may be obliged to close
an open position of any given CFD during
the opening hours of Company’ Trading
Platform.

CFD sandoriai vykdomi nereguliuojamoje
rinkoje. Jie yra sudaromi per Bendrovės
prekybos platformą, dėl ko Bendrovė arba
kitos finansų institucijos turi įtakos
sandorių vykdymui, ir dėl to CFD Klientui
gali sukelti didesnę riziką nei sandoriai
reguliuojamoje rinkoje. Bendrovės CFD
sandorių sudarymui naudojama prekybos
platforma nepatenka į reguliuojamos rinkos
apibrėžimą, taip pat tai nėra daugiašalė
prekybos sistema, nes Bendrovė gali būti
kliento sandorio šalimi. Nuostatos ir
sąlygos bei prekybos taisyklės yra
vienašališkai nustatomos sandorio šalies,
kuria gali būti pati Bendrovė arba bet kuri
kita finansų institucija, kuri bus atskleista
Klientui. Klientas gali būti įpareigotas
uždaryti bet kurios CFD priemonės atvirą
poziciją Bendrovės prekybos platformos
atidarymo valandomis.

The Company will not provide the Client
with investment advice relating to
investments or possible transactions in
investments
or
make
investment
recommendations of any kind.

Bendrovė neteiks Klientui investavimo
rekomendacijos,
susijusios
su
investicijomis arba galimais sandoriais dėl
finansinių priemonių ir taip pat neteiks
jokio pobūdžio investavimo patarimų.

Before the Client begins to trade, he should
obtain details of all commissions and other
charges for which the Client will be liable,
which may be found on Company’s
website. Some charges may not be
expressed in money terms but may, for
example, be expressed as a dealing spread.

Prieš pradėdamas prekiauti, Klientas turėtų
detaliai išnagrinėti visus komisinius ir kitus
mokesčius, kurie gali būti taikomi klientui,
ir kurie yra pateikti Bendrovės puslapyje.
Kai kurie mokesčiai gali būti išreikšti ne
pinigais, o, pavyzdžiui, prekybos spredu.
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The Client takes the risk that his trades in
CFDs may be or become subject to tax
and/or any other duty, for example,
because of any changes in legislation or
changes to his personal circumstances.
Company does not warrant that no tax
and/or any other stamp duty will be
payable. The Client should be responsible
for any taxes and/or any other duty which
may accrue in respect of his trades.

Klientas prisiima riziką, kad jo CFD
sandoriams gali būti arba bus taikomi
mokesčiai ir (arba) kitoks apmokestinimas,
pavyzdžiui, dėl teisės aktų arba Kliento
asmeninių aplinkybių pokyčių. Bendrovė
negarantuoja, kad nebus privaloma mokėti
jokių mokesčių. Klientas yra atsakingas už
visus mokesčius, galinčius kilti dėl jo
atliktų sandorių.

Other implications

Kitos pasekmės

The Company may pass money received
from the Client to a third party (e.g. a bank,
a market, intermediate broker, OTC
counterparty or clearing house) to hold or
control in order to effect a Transaction
through or with that person or to satisfy the
Client’s obligation to provide collateral
(e.g. initial margin requirement) in respect
of a Transaction. The Company has no
responsibility for any acts or omissions of
any third party to whom it will pass money
received from the Client.

Bendrovė turi teisę perleisti pinigus, gautus
iš Kliento, trečiajai šaliai (pvz.: bankui,
rinkai, tarpiniam brokeriui, užbiržinės
rinkos sandorio šaliai arba kliringo
namams) tam, kad ji juos laikytų arba
valdytų tam, kad per arba su tuo asmeniu
įvykdytų sandorį, arba kad patenkintų
Kliento įsipareigojimą užtikrinti įkeistą
turtą (pvz.: pradinės maržos reikalavimą),
reikalingą sandorio sudarymui. Bendrovė
neatsako už trečiųjų šalių, kurioms ji
perleis iš Kliento gautus pinigus, veiksmus
arba aplaidumą.

The third party to whom the Company will
pass money may hold it in an omnibus
account and it may not be possible to
separate it from the Client’s money, or the
third party’s money. In the event of the
insolvency or any other analogous
proceedings in relation to that third party,
the Company may only have an unsecured
claim against the third party on behalf of
the Client, and the Client will be exposed
to the risk that the money received by the
Company from the third party is
insufficient to satisfy the claims of the
Client with claims in respect of the relevant
account. The Company does not accept any
liability or responsibility for any resulting
losses.

Trečioji šalis, kuriai Bendrovė perleis
pinigus, gali juos laikyti bendroje
sąskaitoje, ir gali būti neįmanoma atskirti
Kliento pinigų arba trečiosios šalies pinigų.
Trečiosios šalies nemokumo arba panašiu
atveju, Bendrovė gali turėti galimybę
Kliento vardu pateikti tik neapsaugotą
pretenziją trečiajai šaliai, ir Klientui gali
grėsti rizika, kad pinigų, kuriuos gaus
Bendrovė iš trečiosios šalies, gali nepakakti
Kliento pretenzijoms dėl atitinkamos
sąskaitos patenkinti. Bendrovė neprisiima
atsakomybės dėl galimų patirtų nuostolių.

The Company may hold Client money on
the Client’s behalf outside the EEA. The
legal and regulatory regime applying to any
such bank or person will be different from
that of Cyprus and in the event of the
insolvency or any other analogous

Bendrovė turi teisę laikyti Kliento pinigus
Kliento vardu už Europos ekonominės
erdvės ribų. Tokiam bankui taikomos
teisinės ir reguliavimo sąlygos gali skirtis
nuo analogiškų Kipro sąlygų, o nemokumo
atveju arba kitų analogiškų įvykių su tuo
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proceedings in relation to that bank or
person, the Client money may be treated
differently from the treatment which would
apply if the money was held with a bank in
an account in Cyprus. The Company will
not be liable for the insolvency, acts or
omissions of any third party referred to in
this paragraph.

banku ar asmeniu atveju, su Kliento
pinigais gali būti elgiamasi kitaip nei tuo
atveju, jei pinigai būtų laikomi Kipro
banke. Bendrovė nebus atsakinga už šioje
pastraipoje minėtos trečiosios šalies
nemokumą, veiksmus ar aplaidumą.

The Company may deposit Client money
with a depository who may have a security
interest, lien or right of set-off in relation to
that money.

Bendrovė turi teisę pervesti Kliento pinigus
į depozitoriumą, galintį šiuos pinigus
panaudoti kaip užstatą, galintį šiems
pinigams leisti pritaikyti turto suvaržymo
teisę, arba galintį leisti šiuos pinigus
panaudoti kaip kompensaciją ieškovui.

A Bank or Broker through whom the
Company deals with or Company itself
may act in the same market as Client, and
could have interests contrary to the Client’s
Interests.

Bankas arba makleris, per kuriuos
Bendrovė vykdo sandorius, arba pati
Bendrovė gali vykdyti veiklą toje pačioje
rinkoje kaip ir Klientas, ir gali turėti
interesų, priešingų Kliento interesams.

Miscellaneous

Kita informacija

In the event of any conflict or
inconsistency between the English and the
Lithuanian versions, the English original
shall prevail.

Jeigu šio dokumento anglų ir lietuvių kalbų
versijose yra prieštaravimų ar neatitikimų,
tai tokiu atveju vadovautis anglų kalbos
versija.
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