Додаток № 4 до РЕГЛАМЕНТУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФІНАНСОВИХ ІНЕСТРУМЕНТІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВАІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»
Забезпечення виконання зобов’язань Клієнтом
1. Якщо інше не передбачено Регламентом, Брокер може списати в безакцептному
порядку з Інвестиційного рахунку Клієнта грошові кошти (ГК) у розмірі, необхідному
для виконання зобов'язань Клієнта перед Брокером.
2. У разі відсутності на Інвестиційному рахунку ГК у розмірі, достатньому для виконання
зобов'язань, та в разі невиконання або неналежного виконання таких зобов'язань у
зазначений Брокером термін, Брокер може самостійно реалізувати (продати) цінні
папери, що належать Клієнту.
3. Брокер має право продати будь-які цінні папери (ЦП) Клієнта, що знаходяться на
Інвестиційному рахунку.
4. Право продажу, як оперативна дія, припускає, що Брокер має всі повноваження від
Клієнта на односторонні дії, пов'язані з продажем ЦП, отриманням ГК і погашенням
зобов'язань Клієнта. При цьому Брокер має право самостійно визначити місце
продажу (ТС, або неорганізований ринок), контрагента, а також які саме ЦП будуть
реалізовані (у разі продажу).
5. За загальними правилами підлягають продажу ЦП в кількості, необхідній для
погашення зобов'язань Клієнта.
6. Якщо правилами ТС або звичаями ділового обороту передбачена торгівля ЦП лотами,
то ЦП можуть бути продані в кількості, більшій, ніж необхідно для виконання
Зобов'язання.
7. Брокер здійснює процедуру продажу ЦП без відповідного доручення з боку Клієнта.
8. Інформація про проведені операції, пов'язані з виконанням службового торгового
доручення, буде відображена в Звіті Брокера.
9. Зарахування ГК, отриманих від реалізації ЦП на Інвестиційний рахунок Клієнта, а
також погашення зобов'язань Клієнта перед Брокером, здійснюється в порядку,
передбаченому Регламентом.
10. У разі нестачі отриманих від продажу ЦП грошових коштів для погашення зобов'язань
Клієнта перед Брокером і відсутності інших ЦП, щодо яких Брокер має право продажу,
Клієнт не пізніше кінця робочого дня, наступного за днем пред'явлення Брокером
відповідної вимоги, зобов'язаний перерахувати на банківський рахунок Брокера повну
суму ГК у розмірі поточної суми зобов'язань Клієнта або здійснити поставку ЦП,
доступних для продажу. У разі затримки на Клієнта поширюється дія Розділу 13
Регламенту.
11. Укладаючи угоди з продажу ЦП, щодо яких Брокер має право продажу, Брокер
залишає за собою право утримати з Клієнта винагороду за надання брокерських
послуг та послуг Депозитарної установ та суму відшкодування таких витрат, в розмірі
та в порядку, передбаченому Регламентом.
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