Додаток №11
до Генерального договору
у редакції, затвердженій наказом
Генерального директора
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»
№92/ОД від 25.06.2021 р.
Особливості обслуговування Клієнта на Строковому ринку
1. Обслуговування Клієнтів на Строковому ринку регулюється правилами ТС,
відповідного Торговельного майданчика, умовами Генерального договору та чинним
законодавством України.
2. Клієнт підтверджує, що він розуміє ризикованість операцій на Строковому ринку,
приймає на себе всі можливі ризики, які можуть виникнути в результаті біржових угод з
купівлі/продажу Строкових контрактів, укладених Торговцем на виконання його Замовленнь.
3. Облік Активів Строкового ринку на Інвестиційному рахунку Клієнта ведеться в
розрізі грошових коштів Клієнта і Фінансових інструментів. Облік зобов'язань Клієнта ведеться в
розрізі кожного Строкового контракту та Фінансового інструменту.
4.

В якості Активів Строкового ринку Клієнтом можуть бути внесені грошові кошти.

5. Торговець щодня розраховує необхідне ГЗ на кінець Торгового дня за методикою
розрахунку гарантійного забезпечення ТС і сповіщає Клієнта про необхідне ГЗ в щоденному
Звіті Торговця.
6. У разі зниження рівня ГЗ протягом Торгового дня нижче Планового рівня,
Торговець має право (враховуючи кон’юнктуру ринку) самостійно без попереднього
повідомлення Клієнта зупинити проведення операцій по рахунку Клієнта до поповнення рахунку
або укласти угоди, спрямовані на відновлення Планового ГЗ. У разі зниження рівня ГЗ протягом
Торгового дня нижче Граничного рівня, Торговець самостійно без попереднього повідомлення
Клієнта закриває всі або частину відкритих позицій за строковими контрактами Клієнта за
поточними ринковими цінами або укладає угоди, спрямовані на відновлення Планового ГЗ,
може використовувати грошові кошти Клієнта, що знаходяться на його Інвестиційному рахунку
(спотовий ринок) для відновлення Граничного рівня ГЗ; реалізувати належні Клієнту ЦП, що
знаходяться на його Інвестиційному рахунку для відновлення Граничного рівня ГЗ. При цьому
поповнення Інвестиційного рахунку може здійснюватися тільки грошовими коштами.
7. Цим Клієнт надає свою згоду Торговцю укладати угоди в інтересах Клієнта,
необхідні для погашення зобов'язань за укладеними раніше угодами.
8. Інформація про угоди та операції, виконані Торговцем включаються у Звіт
Торговця. Всі можливі доходи і витрати за вказаними угодами та операціями відносяться на
фінансовий результат Клієнта.
9. У разі, якщо після укладення Торговцем угод грошових коштів Клієнта
недостатньо для повного погашення заборгованості, Торговець повідомляє Клієнта про
необхідність її погашення. Клієнт не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання
повідомлення, повинен перерахувати вказану Торговцем суму на свій Інвестиційний рахунок. У
разі порушення строків перерахування Торговець може нарахувати Клієнту пеню та проценти
відповідно до порядку та умов, визначених у Генеральному договорі.
10. Виконання строкових угод.
10.1. Виконання розрахункових ф'ючерсних контрактів в останній день обігу таких
контрактів здійснюється в порядку, встановленому в специфікації відповідного строкового
контракту без Замовлення Клієнта.
10.2. Комісійна винагорода за виконання Строкового
Торговцем у відповідності до затверджених Тарифів Торговця.
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