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Ограничения в маркетинга и търговията с договори за разлика за
непрофесионални инвеститори.
Restrictions on the marketing, distribution or sale of CFDs to retail investors.
Уважаеми Клиенти,
От 01 юни 2018 е в сила нова рестрикция за CFD
инструментите, предлагани на и търгувани от
непрофесионални клиенти, въведена от
страна на Европейския регулатор - European
Securities and Markets Authority (ESMA).
Мярката е въведена временно на основание на
член 40 от Regulation (EU) No 600/2014.
MiFIR предоставя на ESMA правомощието
временно да въведе мерки за намеса на
тримесечна основа. Преди изтичането на
тримесечния срок, Европейският орган за
ценни книжа и пазари ще прегледа мерките за
намеса в търговията с продукти и ще прецени
необходимостта от продължаването им с още
три месеца.
Бихме искали да Ви уведомим, че тези мерки
няма да важат за професионалните
инвеститори. За допълнителна информация
какви са критериите за класифициране като
професионален инвеститор, можете да се
свържете с нас: office@finex.bg
Ограниченията влизат в сила от 1 август 2018 и
включват:
1. Праговете за максимален ливъридж за
откриване
на
позиция
от
непрофесионален клиент в диапазона
от 30:1 до 2:1, който зависи от
волатилността:
- 30:1 за основни двойки валути: (марджин
изискване = 3.33%)
- 20:1 за неосновни двойки валути, злато и
основни капиталови индекси: (марджин
изискване = 5%)
- 10:1 за стоки, различни от злато и
неосновни капиталови индекси: (марджин
изискване = 10%)
- 5:1 за акции и други инструменти: (марджин
изискване = 20%)
- 2:1 за криптовалути : (марджин изискване =
50%)
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Dear Client,
On 01 June 2018, the European Securities and
Markets Authority (ESMA), enacting Decision
(EU) 2018/796, adopted measures to
temporarily restrict the contracts for differences
for retail clients in accordance with Article 40 of
Regulation (EU) No 600/2014 of the European
Parliament and of the Council.
MiFIR gives ESMA the power to introduce
temporary intervention measures on a three
monthly basis. Before the end of the three
months, ESMA will review the product
intervention measures and consider the need to
extend them for a further three months.
We would like to inform you that these
measures will not apply to the professional
investors. For additional information what are
the criteria for qualifying as a professional
investor, you can contact us: office@finex.bg
The measures enter into effect from 01 August
2018 and include:
1. Leverage limits on the opening of a
position by a retail client from 30:1 to
2:1, which vary according to the
volatility of the underlying:
·
30:1 for major currency pairs (a Margin
requirement = 3.33%);
·
20:1 for non-major currency pairs, gold
and major indices (a Margin requirement =
5.00%);
·
10:1 for commodities other than gold and
non-major equity indices (a Margin requirement
= 10.00%);
·
5:1 for individual equities and other
reference values (a Margin requirement =
20.00%);
·
2:1 for cryptocurrencies (a Margin
requirement = 50.00%);
2. A standardised close-out rule upon 50%
shortage of margin, on a client account
basis;
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Това означава, че максимално допустимият
ливъридж ще се понижи значително.
2. Стандартизирано
правило
за
служебно закриване на марджин
позиция - ново ниво за stop-out =
50%.
3. Защита при отрицателен баланс по
сметка. (Максималният размер на
средствата, които клиентът може да
загуби, ще бъде ограничен до размера
на наличните в сметката средства.)
4. Ограничаване на стимулите и бонус
програмите, предлагани при търговия
с CFD.
FINEX ще определи конкретните стъпки за
привеждане на дейността си в съответствие с
рестрикциите на ESMA и ще Ви информира
своевременно.
Целта на рестрикциите е да се осигури повисоко ниво на защита на непрофесионалните
инвеститори от ЕС. Повече информация може
да видите в Официален вестник на ЕС.
Тези ограничения не са валидни за нашите
професионалните клиенти. „Професионален
клиент“ е клиент, който притежава опита,
знанията
и
експертизата
да
взема
самостоятелни решения и да оценява
правилно рисковете, на които се излага. Ако
покривате тези изисквания, имате право да
поискате от Finex да Ви третира като
професионален
клиент.
Заявка
за
кандидатстване за прекласифициране в
професионален клиент (за който не важат
горепосочените ограничения) можете да
изпратите на office@finex.bg
Моля
да имате предвид, че това
прекласифициране ще намали нивото Ви на
защита, както и възможността да бъдете
компенсиран от Фонда за Компенсиране на
Инвеститорите.
Същевременно, на професионалните клиенти е
разрешено да искат третиране като
непрофесионални
клиенти,
при
което
инвестиционните посредници могат да се
съгласяват да им предоставят по-висока степен
на защита.
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3. Negative balance protection on a per
account basis. (the investor’s maximum
losses from trading CFDs, including all
related costs, will be limited to the total
funds related to trading CFDs that are in
the investor’s CFD trading account)
4. A restriction on the incentives offered
to trade CFDs
FINEX will determine the measures it will adopt
in order to implement ESMA’s decision into its
activity, about which you will be further
notified.
The purpose of the measures is to provide
greater protection to retail clients within the EU.
You can find more information in the Official
Journal of the European Union
These restrictions do not apply to our
professional clients. A “Professional Client‟ is a
client who possesses the experience, knowledge
and expertise to make investment decisions and
properly assess the risks that accompany all
investment services, activities and financial
instruments. If you possess all of this, you are
entitled to request to be treated as a
professional client by Finex. You can send your
personal
re-categorisation
request
to
office@finex.bg
Please be advised that a Retail Client has the
right to request to be classified as a Professional
Client but he/she will be given a lower level of
protection. if Finex approves your request to be
treated as a professional client, the relevant
protection for retail clients in the provision of
services and performance of activities by Finex
will not apply to you, as well as the right to be
compensated by the Investor Compensation
Fund.
On the contrary, a Professional Client has the
right to request to be classified as a Retail Client
in order to obtain a higher level of protection.
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