
 

1. Вступ  

1.1 Даний Регламент встановлює правила маржинальної торгівлі, 
згідно з якими здійснюється Авторизація (ідентифікація) Клієнта, 
подача клієнтом Заявок і їх виконання, протоколювання операцій, що 
проводяться на рахунку Клієнта.  

1.2 Юридичні основи проведення торгових операцій при 
маржинальній торгівлі визначаються угодами, що укладаються між 
Клієнтом та Компанією.  

1.3 Основною метою цього Регламенту є запобігання суперечок між 
Клієнтом та Компанією.  

2. Маржинальна торгівля  

2.1 При здійсненні спекулятивних операцій Клієнту надається Плече. 
Величина Плеча залежить від фінансового інструмента і вказана в 
розділі «Умови торгів» на сайті Компанії. Для відкриття позиції від 
Клієнта потрібні кошти, які називаються Початковою Маржею. 
Початкова Маржа для кожного інструмента вказана на сайті Компанії 
в його специфікації.  

2.2 Вільна Маржа в будь-який час може бути відкликана Клієнтом з 
Рахунку або використана для відкриття позицій.  

2.3 У процесі утримання Позиції величина Маржинального 
Забезпечення може знижуватися або збільшуватися залежно від зміни 



курсів інструментів, що входять у сукупну Відкриту позицію. При 
цьому Компанія вимагає, щоб Маржинальне Забезпечення становило 
не менше 10 % від величини Початкової Маржі. Ця величина 
називається Необхідною Маржею.  

2.4 Необхідна Маржа не може бути відкликана з рахунку або 
використана для збільшення сукупної Відкритої Позиції.  

2.5 Якщо Equity знижується нижче 10 % від Початкової Маржі, 
Компанія має право закрити повністю або частково Відкриту Позицію 
Клієнта без повідомлення. Примусове Закриття залежить від 
можливості оперативно провести операцію заРинковою Ціною і не 
залежить від ступеня прибутковості/збитковості даної Відкритої 
Позиції або інших чинників. Ризик менеджмент компанії згідно вимог 
провайдера ліквідності може підвищити Необхідну маржу до 100%. 

2.6 Мінімальний обсяг угод: Для рахунків з балансом і / або засобами 
від 5000.00 USD (п'ять тисяч американських доларів) або їх еквівалент 
в іншій валюті застосовується обмеження на розмір мінімальної угоди 
в обсязі 1 лота. Для рахунків від 1000.00 USD (одна тисяча 
американських доларів) або їх еквівалент в іншій валюті 
застосовується обмеження на розмір мінімальної угоди в обсязі 0.1 
лота. Перехід відбувається автоматично. Закрити ордера меншого 
обсягу можна зв'язавшись з брокером см. Пункт 6.3.  

2.7 Для використання в торгівлі автоматичних методів торгівлі 
(роботів, радників, копіювання торгових сигналів) надішліть заявку на 
підключення на support@esterholdings.com. Компанія захищає 
безперебійність роботи торгових серверів від збою, пов'язаного з 
використанням шкідливих програмних продуктів. З метою 
забезпечити якісний сервіс будь-яке додаткове програмне 



забезпечення (робот, радник) необхідно надіслати для верифікації 
співробітникам компанії на перевірку на support@esterholdings.com.  

3. Види Заявок/Наказів  

3.1 Для здійснення Торгових Операцій Клієнт може використовувати 
два види Заявок/Наказів: Ринкові ордери (Market orders) і Відкладені 
ордери (Limit orders).�3.3 Ринковий ордер – це відданий Дилерові 
Наказ купити або продати визначену Клієнтом кількість лотів за 
поточною Ринковою Ціною.  

3.3 Відкладений Ордер – це наказ Дилерові купити або продати певну 
кількість лотів за певною ціною у майбутньому, коли і якщо Ринкова 
Ціна досягне значення, Зазначеного в Ордері.  

3.4 Будь-який Наказ (Ринковий або Відкладений Ордер) завжди є 
Наказом купити або продати. Купівля завжди здійснюється за ціною 
Аск (Ask), а продаж за ціною Бід (Bid), що відповідає поточній 
Ринковій Ціні.  

3.5 Незалежно від виду Заявок, вони приймаються тільки у робочий 
час Компанії. Виконуються Заявки тільки під час торгової сесії того 
ринку, до якого відноситься Інструмент, за яким віддається Заявка. 
Графік торгових сесій вказано у розділі «Умови торгів» на сайті 
Компанії. У неробочий час Компанії заявки не приймаються і не 
виконуються.  

3.6 У разі збою котирувань, викликаних технічними причинами, 
Компанія має право анулювати результат, отриманий по будь-якому 
виду ордерів, виконаних за котируваннями під час збою. Компанія не 
відшкодовує упущену вигоду за даними ордерами. Посилання клієнта 



на інші джерела котирувань не беруться до уваги.  

4. Подання і виконання Ринкових Ордерів  

4.1 Існують дві технології подання і виконання Ринкових Ордерів – 
Instant Execution («Негайне виконання») та «По Запиту».  

4.2 При подачі Ринкового Ордера за технологією Instant Execution 
Клієнт відразу віддає наказ на відкриття позиції Інструмента у 
заявленому обсязі натисканням кнопки (Buy/Sell – купити/продати) 
чи на закриття всієї або частини позиції Інструмента натисканням 
кнопки (Close ... –  

Закрити ...) за ціною, вказаною у вікні Ринкового Ордера.  

4.3 При подачі Ринкового Ордера «По Запиту» Клієнт вказує кількість 
Лотов та Інструмент, за яким буде виконуватися Ордер. Після 
отримання від Клієнта Ринкового Ордера починається пошук 
можливості здійснення операції з заявленим Інструментом, у 
заявленому обсязі. Як тільки така можливість знайдена (отримана 
Ринкова Ціна), Клієнту на Терміналі Компанії зобов'язані виставити 
Ціни Бід та Аск. У загальному випадку тривалість пошуку Ринкових 
Цін займає кілька секунд. Компанія докладає максимальних зусиль 
для прискорення процесу пошуку Ринкової Ціни.  

4.4 Компанія зобов'язана докласти максимальних зусиль для 
підтримки роботи своїх серверів та терміналів. Однак Клієнт розуміє, 
що жодне програмне забезпечення не є абсолютно надійним. У разі 
неможливості віддачі наказу через Термінал Клієнту рекомендується 
користуватися телефонним зв'язком (див. пункт 6 цього Регламенту).  

4.5 Клієнт розуміє, що пошук Ринкової Ціни на реальному ринку 



може займати різні проміжки часу, в залежності від швидкості руху 
цін у даний момент часу, поточних обсягів угод, ступеня 
завантаженості Заявками. У результаті у Екстремальних Ситуаціях на 
ринку можуть виникати затримки відповіді різної тривалості. 
Обов'язком Компанії є зниження тривалості затримок, але повне їх 
усунення неможливе на реальному ринку.  

4.6 Якщо Клієнт підтвердив Наказ, то проводиться операція 
купівлі/продажу за ціною, підтвердженою клієнтом, таким чином, 
Заявка виконується «За Ринковою Ціною».  

4.7 Якщо Клієнт отримав ціни Бід/Аск за запитом, натиснув на кнопку 
здійснення Угоди (купити/продати), або якщо у Клієнта є підстави 
думати, що він натиснув на кнопку підтвердження, але відповідних 
змін у Терміналі не відбулося, то Клієнт зобов'язаний сповістити 
Компанію з метою з'ясування ситуації.  

4.8 Компанія не допускає використання Клієнтом Арбітражних 
стратегій торгівлі. У разі якщо клієнт використовує Арбітраж в 
явному або неявному вигляді, Компанія має право анулювати угоди 
клієнта, навівши обґрунтування анулювання Арбітражних угод.  

4.9 Компанія має право переглянути результат угод клієнта в разі 
виявлення збою в роботі програмного забезпечення сервера, що 
призвів до запізнювання котирувань, видачу неринкових котирувань 
або інших негативних для компанії наслідків, які не могли бути 
перекриті у контрагентів.  

4.10 Клієнт погоджується на проведення додаткової експертизи свого 
торгового рахунку в разі виявлення в його методах торгівлі фактів 
відкриття та закриття ордерів (або відкриття зустрічного локірующего 



ордера), час між якими становить менше 5 хвилин і / або 5 пунктів. 
Компанія залишає за собою право за результатами додаткової 
експертизи скорегувати результат торгівлі клієнта на сумарний розмір 
таких ордерів.  

4.11 Даною Угодою заборонено використання стратегій, орієнтованих 
на одержання прибутку за допомогою навмисного створення ситуацій 
з попаданням одного з рахунків клієнта / групи клієнтів в зону 
негативного балансу, в тому числі коли ці рахунки відкриті на різні 
особи, свідомо є частиною однієї торгової стратегії. У разі виявлення 
використання таких торгових стратегій, Компанія залишає за собою 
право відновлення негативного балансу на одному рахунку клієнта за 
рахунок коштів на іншому рахунку клієнта.  

4.12 Компанія гарантує, що будь-яка угода Клієнта, оброблена за 
неринковою котируванні (спайк), буде відновлена відразу після 
виявлення факту її помилкового виконання.  

4.13 Компанія має право переглянути будь-які надані нею 
котирування за певний період часу і визнати їх неринковими в разі, 
якщо такі котирування, на думку Компанії, потрапляють під критерії 
«неринкова котирування», описані в цьому Регламенті, і переглянути 
будь-які фінансові результати торговельних операцій, здійснених за 
цими котируваннями.  

4.14 Якщо Клієнт закрив позицію за неринковим котируваням, за 
Компанією зберігається право на списання / нарахування різниці в 
фінансовому результаті між фактичним закриттям позиції і закриттям 
за ціною, яка відбулася перед неринковим котируванням.  

4.15 Компанія залишає за собою право, здійснити перерахунок угод 



Клієнта, якщо він використовував для роботи уразливості терміналу 
або використовував радників, які торгують за рахунок існуючих 
вразливостей.  

4.16 Якщо в діях Клієнта виявлені ознаки використання уразливості 
терміналу, Компанія має право анулювати всі угоди, зроблені 
Клієнтом і відмовити даному Клієнту в обслуговуванні шляхом 
розірвання Клієнтського угоди, перегляду фінансових результатів по 
некоректним торговельних операцій з подальшим поверненням 
відповідної суми коштів згідно з встановленим Компанією порядком.  

4.17 Компанія має право анулювати результат угоди в разі виявлення 
її проведення з використанням засобів, отриманих з порушенням 
умов, зазначених в акцептовані Клієнтом правилах угод Компанії, 
включаючи цю угоду.  

4.18 Не приймаються претензії про анулювання фінансових 
результатів торгових операцій, які були здійснені Клієнтом на 
додаткову маржу, що утворилася на торговому рахунку в результаті 
здійснення прибуткової угоди (згодом скасованої Компанією) за 
неринковою котируванні або по котируванню, отриманої їм внаслідок 
явної помилки Компанії.  

5. Відкладені Ордери  

5.1 При розміщенні Відкладених Ордерів Клієнт вказує Інструмент, 
кількість Лотів, вид Ордера та Ціну, при досягненні якої необхідно 
приступити до виконання Ордера. Клієнт несе повну відповідальність 
за правильність переданої в ордері інформації.  

5.2 Усі Відкладені Ордери можуть бути розміщені не ближче Рівня 



Ліміт або Стоп Ордера від поточної Ринкової Ціни. У виняткових 
випадках, наприклад у разі Екстремальної ситуації на ринку, 
можливий відступ від правила Рівня Ліміт або Стоп Ордера. У цих 
випадках Відкладені Ордери будуть розміщені за найкращою для 
клієнта ціною з можливих на ринку.  

5.3 Прийняті Відкладені Ордери (GTC – Good Till Cancelled) 
вважаються дійсними необмежено довго, доки не будуть скасовані 
Клієнтом, або не будуть виконані, або не будуть видалені внаслідок 
недостатнього маржинального забезпечення.  

5.4 Відкладені Ордери, які представлені до виконання, але не 
відповідають вимогам маржинального забезпечення, відразу та 
обов'язково скасовуються без узгодження з Клієнтом.  

5.5 Будь-який Відкладений Ордер може бути скасований чи змінений 
Клієнтом в робочий час Компанії, якщо ціна, зазначена в ордері, 
відрізняється від поточної Ринкової Ціни не менше, ніж рівень 
Заморозки ордера. Зміна Відкладеного Ордера прирівнюється до 
подання нової Заявки та виконується згідно з правилами описаними 
вище.  

5.6 Якщо ордер заповнений невірно, буде видане повідомлення про 
помилку, наприклад «invalid price» («невірна ціна»).  

5.7 Ордер Відкриття Позиції Buy Stop передбачає відкриття позиції на 
покупку за ціною вищою, ніж Ринкова Ціна в момент віддачі Наказу.  

5.8 Ордер Відкриття Позиції Sell Stop передбачає відкриття позиції на 
продаж за ціною нижчою, ніж Ринкова Ціна в момент віддачі Наказу.  

5.9 Ордер Відкриття Позиції Buy Limit передбачає відкриття позиції 



на покупку за ціною нижчою, ніж Ринкова Ціна в момент віддачі 
Наказу.  

5.10 Ордер Відкриття Позиції Sell Limit призначений для віддачі 
Наказу «продати» за ціною вищою, ніж Ринкова Ціна в момент 
віддачі Наказу.  

5.11 Відкладені Ордери Закриття Позиції завжди прив'язані до 
Позиції чи до Відкладеного Ордера Відкриття Позиції. Усі Відкладені 
Ордери Закриття Позиції відразу і обов'язково скасовуються без 
узгодження з Клієнтом, якщо і як тільки відповідна Позиція була 
закрита (будь-яким способом) або відповідний Ордер Відкриття 
Позиції був скасований.  

5.12 Ордер Закриття Позиції Stop Loss для позиції на покупку є 
Наказом «продати», а для позиції на продаж – Наказом «купити».  

5.13 Ордер Закриття Позиції Take Profit для позиції на покупку є 
Наказом «продати», а для позиції на продаж – Наказом «купити».  

5.14 Виконання будь-яких Відкладених Ордерів здійснюється, коли (і 
якщо) Ринкова Ціна зрівняється чи перетне ціну, зазначену Клієнтом 
у Ордері.  

5.15 Точність виконання Ордерів. Як правило, Відкладені Ордери 
виконуються за ціною вказаною в Ордері.  

5.16 Зміна Індикативної Ціни (у разі якщо вона не збігається з 
Ринковою Ціною) не може ініціювати виконання Відкладених 
Ордерів.  

5.17 Під час Екстремальної Ситуації на ринку пошук Ринкової Ціни 
сильно ускладнюється через швидкі зміни цін учасниками ринку, а у 



деяких (виключно рідко) випадках взагалі стає неможливим протягом 
декількох хвилин.  

5.18 У цьому випадку, як тільки можна буде отримати Ринкову Ціну, 
Заявка буде виконана за цією ціною. Очевидно, що дана ціна може 
відрізнятися від первинно встановленої у Ордері.  

5.19 Під час зупинки роботи ринку (на сесійних ринках між сесіями 
(перерва «на ніч»), а на цілодобових ринках – у вихідні дні) 
виконання Відкладених Ордерів неможливе.  

5.20 Відкладені Ордери, не скасовані та не виконані до закінчення 
подачі котирувань, виконуються відразу після відновлення 
торговельної сесії. Час торгових сесій наведено у розділі «Умови 
торгів», розміщеному на сайті Компанії.  

5.21 Виконання ордерів у разі виникнення цінових розривів 
визначається наступними правилами:�– ордер Stop Loss, рівень якого 
знаходиться у ціновому розриві, виконується за першою ціною після 
цінового розриву; при цьому у коментарі ордера дописується 
позначка [sl/gap];  

– Відкладені ордери Buy Stop та Sell Stop виконуються за першою 
ціною після цінового розриву; при цьому у коментарі ордера 
дописується [started/gap];�– Відкладені ордери Buy Limit та Sell 
Limit виконуються за заявленою у них ціною; при цьому у коментарі 
ордера дописується [started/gap]. У деяких випадках, при малих 
цінових розривах, ордери можуть бути виконані у звичайному режимі 
за вказаними у них цінами.  

6. Подання Заявок по телефону  



6.1 Клієнт має можливість для зв'язку з оператором Компанії 
користуватися телефонним зв'язком по виділених для цього 
телефонах.  

6.2 Зв'язавшись з оператором Компанії, Клієнт повинен пройти 
авторизацію, назвавши свій номер Рахунку (збігається з номером 
договору) та логін для входу в Термінал. Після підтвердження 
оператором авторизації Клієнт може виставляти Заявки, змінювати та 
скасовувати Ордери тощо.  

6.3 Номер телефону для подання заявок +448000698464�6.4 Зразок 
телефонної процедури між Клієнтом та оператором наведено на 
наступній сторінці.  

Авторизація  

(назвати свій номер Рахунку та логін) Ринковий ордер 
(відкриття позиції)  

<Інструмент> <обсяг>  

Клієнт�1. Євро – Долар, 1 лот  

2. buy 3. Ok  

Клієнт�1. позиція 234564,  

Євро – Долар, 1 лот 2. Закриваю  

Оператор 1. 1.2990  

2. позиція 234564, Євро – Долар, 1 лот,  

закриття по 1,2990, ok? 3. Позиція закрита  



3. Ok  

Оператор�1. 1, 2975 / 80�2. Євро – Долар, 1 лот, buy 
по 1,2980, ok?�3. позиція номер 234564  

Ринковий ордер (закриття позиції) <номер позиції> 
<Інструмент> <обсяг>  

Клієнт�1. Прийміть, будь ласка, ордер buy stop Євро – 
Долар, 1 лот, за ціною 1,2975�2. Ok  

Оператор�1. buy stop, Долар, 1 лот, за 1,2975. ok?  

Євро – ціною  

Виставлення Відкладеного Ордера  

<Тип ордера> <Інструмент> <обсяг> <покупка/продаж> 
<ціна>  

2. Номер ордера 274421  

Зміна чи видалення Відкладеного Ордера  

ордер <номер ордера> змінити ціну на <ціна> або ордер 
<номер ордера> скасувати  

Клієнт�1. Ордер 274421 buy stop Євро – Долар, 1 лот, 
за ціною 1,2975 змінити ціну відкриття�на 1,2965.�2. 
Ok  

Оператор�1. Ордер 274421 buy stop Євро – Долар, 1 
лот, змінити ціну відкриття на 1,2965. Ок?  



2. Ціна змінена.  

6.5 Клієнт несе відповідальність за правильність переданих їм за 
допомогою телефонного зв'язку інструкцій. Усі інструкції, що 
передаються по телефону, мають таку саму силу та виконуються за 
тими самим правилами, що і Заявки, які передаються через Термінал 
за допомогою Інтернету.  

7. Авторизація (ідентифікація) та протоколювання  

7.1 Для авторизації у Терміналі Клієнт використовує виданий йому 
логін та паролі (інвестора і головний). Клієнт зобов'язується відразу 
після реєстрації Торгового Рахунку до внесення коштів на Торговий 
Рахунок змінити головний пароль (master password) та пароль 
інвестора за допомогою Терміналу. У разі невиконання Клієнтом 
зміни головного пароля і пароля інвестора відразу після реєстрації 
Торгового Рахунку, Компанія не несе відповідальності за 
несанкціоноване відкликання коштів з Торгового Рахунку та/або 
здійснення несанкціонованих Клієнтом Торгових Операцій. Для 
авторизації по телефонному зв'язку Клієнт використовує логін або 
номер рахунку.  

8. Відновлення паролів від торгового рахунку.  

8.1 Відновлення пароля через email:  

При відновленні пароля необхідно надіслати електронний лист на 
адресу support@esterholdings.com з темою «Відновлення пароля».  

8.2 До електронного листа повинна бути прикладена відсканована 
письмова заява у довільній формі з підписом клієнта і відсканована 



копія паспорта.  

8.3 У разі передачі Клієнтом третій особі ідентифікаційної інформації 
(номери рахунків, паролі, логіни тощо), відповідальність за 
здійснення угод від імені Клієнта, а також увесь фінансовий результат 
цих Угод лягає на Клієнта.  

8.4 У Терміналі передбачений механізм протоколювання дій Клієнта 
та Компанії (вкладка «Журнал» у Терміналі). При роботі через 
телефон, переговори Клієнта та оператора записуються на магнітний 
носій. Даний механізм протоколювання дозволяє вирішувати спірні 
ситуації у разі їх виникнення.  

8.5 Торгові Рахунки, авторизація на яких відсутня протягом 
послідовних 90 календарних днів, підлягають архівації зі 
збереженням залишків коштів.  

8.6 Авторизація, торгові та балансові операції (включаючи будь-які 
нарахування відсотків тощо) на архівних рахунках неможливі.  

8.7 Відновлення рахунків з архіву не проводиться. Історія архівного 
рахунку зберігається в особистому кабінеті. Якщо на рахунку 
залишився позитивний баланс до перенесення його в архів, клієнт 
повинен відкрити новий рахунок в особистому кабінеті для переказу 
коштів з архівного рахунку на новий, шляхом відправки заявки на 
пошту support@esterholdings.com.  

9. Дроблення/укрупнення (Split)  

9.1 При наявності Відкритої Позиції по CFD-контракту на акції, з 
якими проведена процедура дроблення/укрупнення, на Рахунку 
Клієнта автоматично здійснюються відповідні зміни, що 



відображаються у Терміналі.  

9.2 Наприклад: Клієнтом куплені акції ААА, про що є запис у 
Терміналі: 16.10.2004 куплено 1000 акцій ААА за ціною 75,02.  

На 23.10.2004 призначено процедуру дроблення з коефіцієнтом 1,70. 
Останнє котирування на 22.10.2004 за ААА – 76,07.  

Після процедури дроблення у Терміналі Клієнта буде запис: 
16.10.2004 куплено 1700 акцій за ціною 44,13. 75,02/1,70=44,13 і 1000 
× 1,70 = 1700.�Таким чином, величина Маржинального Забезпечення 
не зміниться, так само як величина Варіаційної маржі і доходу по 
Угоді.  

9.3 При проведенні Дроблення («спліта») чи укрупнення нерідко 
можуть виникати ситуації (як у прикладі), в яких на Рахунку Клієнта 
величина Відкритої Позиції буде не кратна одному лоту. Така Позиція 
обслуговується відповідно до Регламенту, але може бути Закрита 
тільки таким чином, щоб частина, яка Закриває Позицію, була не 
меншою одного лота і (одночасно) решта позицій була кратна одному 
лоту. Якщо це не можливо, то Позиція може бути Закрита тільки 
повністю.  

10. Ф’ючерси (Futures)  

10.1 При торгівлі з CFD-контрактами на ф’ючерси, необхідно 
враховувати, що ф’ючерсні контракти мають обмежений період обігу. 
Для проведення торгових операцій доступний тільки найближчий до 
теперішнього моменту часу контракт. По закінченні терміну 
контракту всі відкриті позиції по ф’ючерсах, якщо не були закриті 
Клієнтом раніше, ліквідуються Компанією без повідомлення за 



останньою ринковою ціною торгової сесії.  

10.2 Торгівля з CFD-контрактами на ф’ючерси проводиться  

відповідно до описаних вище правил.  

11. Перенесення Відкритої позиції на наступний день  

11.1 Якщо на Рахунку Клієнта є Відкрита Позиція по будь- якій 
валютній парі, то на даний Рахунок буде нарахована (чи списана з 
Рахунку) сума свопу, що визначається відповідно до «таблиці 
свопіювання». Величина свопів визначається торговими умовами.  

11.2 Якщо на момент закриття торгової сесії CFD на ф’ючерсний 
контракт чи на акцію Клієнт має Відкриту Позицію, то з Рахунку/на 
Рахунок Клієнта будуть списані/нараховані комісійні, а також 
поправки на дивіденди. Величина комісійних і поправок на дивіденди 
визначається торговими умовами.  

12. Зміни  

12.1 Внесення змін та доповнень до цього Регламенту здійснюється 
Компанією в односторонньому порядку.  

12.2 З метою забезпечення своєчасного ознайомлення зі змінами 
Клієнту рекомендується регулярно відвідувати Офіційний сайт 
Компанії.  

12.3 Компанія має право у будь-який час внести поправки чи змінити 
цей Регламент, включаючи всі та будь-які додатки до нього, а також 
змінити умови та порядок роботи, розмістивши такі поправки чи 
зміни на своєму Офіційному сайті. Клієнт згоден, що ці поправки чи 



зміни вступають у силу та стають обов'язковими після їх розміщення 
на офіційному сайті Компанії.  

13.Умови надання бонусних коштів на рахунок  

13.1 Засоби нараховуються на торговий рахунок в компанії Ester 
Holdings Inc.  

13.2 Бонусні кошти нараховуються і можуть бути використані 
Клієнтом для здійснення торгових операцій. Клієнт отримує право 
знімати бонус з рахунку, повністю або частково, тільки після 
виконання умови за кількістю закритих лотів, позначеного в 
клієнтському терміналі при зарахуванні бонусу. Умови за кількістю 
закритих лотів Встановлюються з розрахунку 1 лот на кожні 10 у.о. 
суми бонусу.  

13.3 У розрахунок беруться тільки позиції з різницею між ціною 
відкриття і закриття мінімум 20 пунктів, а також час між якими 
становить не менше 5 хвилин.  

13.4 Закриття позиції з використанням тактики замок (замок) або 
перекриті позиції зараховуються як 1 лот для розрахунку бонуса.  

13.5 Зарахування коштів на баланс клієнта здійснюється після 
закінчення 30 календарних днів, тільки після закриття всіх торгових 
позицій на рахунку.  

13.6 Після виконання всіх умов, вам необхідно самостійно звернутися 
з заявой у вільній формі на пошту support@esterholdings.com для 
переказу коштів бонусу.  

13.7 Нарахування бонусу в баланс рахунку проводиться тільки після 



повного виконання вищевказаних умов.  

13.8 Дані умови скасовують будь-які інші акції компанії.  

13.9 При будь-якому зняття коштів, якщо не виконані умови за 
кількістю закритих лотів, бонус анулюється. Результат торгівлі 
переглядається в пропорційному співвідношенні бонусних коштів і 
розміру депонованої суми.  

13.10 Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку 
змінити умови і термін дії бонусних коштів.  

14. Правила пользования Тандем 

14.1 Тандем - інвестиційна платформа для копіювання угод, що 
надається Компанією. 

14.1.1 Інвестор визнає той факт, що участь в ТАНДЕМ несе в собі 
ризики. Інвестор приймає ризик втрат, пов'язаних з операціями 
Трейдера в рамках обраної Пропоновані можливості, в повному 
обсязі. 

14.1.2 Інвестор визнає той факт, що незнання або нерозуміння даних 
Правил користування системою і / або умов Пропоновані можливості 
не звільняє його від відповідальності та / або ризиків. 

14.1.3 Інвестор приймає ризик того факту, що ціни виконання ордерів 
на його рахунку можуть відрізнятися від цін виконання у Трейдера. 
Компанія не компенсує Інвестору можливу різницю прибутку / збитку 
і можливу різницю у величині комісії за такими угодами. 

14.1.4 Інвестор приймає на себе ризики можливого відсутності у 
Трейдера ліцензії, що підтверджує його кваліфікацію. 



14.1.5 Інвестор приймає на себе ризики збитків в разі часткового 
закриття позиції Трейдером на своєму рахунку, в результаті чого 
позиція Інвестора на його рахунку буде закрита повністю з 
одночасним відкриттям нового ордера, пропорційного за обсягом 
поточної позиції Трейдера. 

14.1.6 Інвестор приймає на себе ризик того, що сумарні маржинальні 
вимоги на рахунку Трейдера і рахунку Інвестора можуть відрізнятися. 

14.1.7 Інвестор бере на себе ризик можливих збитків або втраченого 
прибутку, що виникли внаслідок округлення значень при 
використанні гнучкого налаштування копіювання обсягу угод 
Трейдера. 

14.1.8 Інвестор бере на себе ризик можливих збитків або втраченого 
прибутку, що виникли внаслідок помилкового (невірного) 
виставлення параметрів копіювання, а також через відсутність 
можливості редагування налаштувань підключення до Оферті 
Трейдера після його здійснення. 

14.1.9 Трейдер визнає той факт, що участь в ТАНДЕМ несе в собі 
ризики. Трейдер несе відповідальність за операції на своєму рахунку і 
приймає на себе всі ризики відповідно до Клієнтським угодою та 
умовами обраної Пропоновані можливості. Трейдер здійснює операції 
виключно від свого імені, за свій рахунок і під свою особисту 
відповідальність. 

14.1.10 Трейдер приймає на себе ризики можливої відсутності у 
Інвестора достатнього досвіду і рівня знань, що робить вплив на 
результати торгівлі на рахунку Інвестора і величину комісійних 
відрахувань Трейдеру. 



14.1.11 Трейдер приймає на себе ризики неотримання повної суми 
Комісії або її частини через відсутність у Інвестора достатніх коштів 
на момент проведення операції переказу Комісії на користь Трейдера. 
Компанія не несе відповідальності і не компенсує різницю в Комісії, 
якщо її сума не могла бути в повному обсязі списана з торгового 
рахунку Інвестора на користь Трейдера. 

14.2. Сфера відповідальності сторін 

14.2.1 Відповідальність Інвестора. 

14.2.1.1 Участь в ТАНДЕМ як Інвестора є беззаперечним акцептом 
даних Правил користування ТАНДЕМ. Інвестор підтверджує той 
факт, що детально вивчив Клієнтську угоду, дані Правила 
користування системою і умови обраної ним Пропоновані 
можливості. 

14.2.1.2 Інвестор визнає той факт, що показники прибутковості в 
минулому не є гарантією або обіцянкою аналогічних рівнів 
прибутковості в майбутньому. 

14.2.1.3 Інвестор визнає, що Трейдер може використовувати будь-яку 
торговельну систему. Трейдер торгує на власні кошти, не провадить 
довірчого управління і не надає Інвестору консультацій. 

14.2.1.4 Інвестор бере на себе відповідальність за наявність на своєму 
рахунку достатнього забезпечення для виконання наказів і підтримки 
позицій незалежно від того, чи були вони скопійовані, відкриті 
"вручну" або радником. 

14.2.2 Відповідальність Трейдера. 

14.2.2.1 Участь в ТАНДЕМ як Трейдера є беззаперечним акцептом 



даних Правил користування ТАНДЕМ. Трейдер підтверджує той 
факт, що детально вивчив Клієнтська угода, дані Правила 
користування системою. 

14.2.2.2 Трейдер підтверджує той факт, що його досвід торгівлі на 
фінансових ринках і практичні навички торгівлі дозволяють 
здійснювати торгові операції для передачі торгових сигналів 
Інвесторам. 

14.2.2.3 Трейдер визнає той факт, що незнання або нерозуміння даних 
Правил користування системою і / або умов Пропоновані можливості 
не звільняє його від ризиків і / або відповідальності за фінансові 
результати його діяльності. 

14.2.2.4 Трейдер приймає той факт, що угоди на рахунку Інвестора 
можуть виконуватися за цінами, що відрізняється від цін виконання 
на рахунку Трейдера. Компанія не компенсує Трейдеру можливу 
різницю в Комісії за такі угоди. 

14.2.2.5 Трейдер приймає на себе ризики неотримання Комісії через 
відсутність у Інвестора достатніх коштів для виконання наказу. 
Компанія не несе відповідальності і не компенсує невиконані накази 
через відсутність забезпечення на рахунку Інвестора. 

14.2.3 Відповідальність Компанії. 

14.2.3.1 Компанія зобов'язується надавати учасникам ТАНДЕМ 
повний пакет послуг відповідно до Клієнтським угодою. Компанія 
несе відповідальність за належне функціонування технічних засобів 
відповідно до Клієнтським угодою. 

14.2.3.2 Компанія не несе відповідальності перед учасниками 



ТАНДЕМ за втрачений прибуток або збитки, прямо або побічно 
отримані внаслідок здійснення або нездійснення торгових операцій 
Інвестором або Трейдером. 

14.2.3.3 Компанія не несе відповідальності перед учасниками 
ТАНДЕМ за втрачений прибуток або збитки, прямо або побічно 
отримані ними внаслідок незнання регламентуючих документів і / або 
умов взаємодії. 

14.2.3.4 Компанія не займається оцінкою професійних якостей і 
професійної придатності Трейдерів ні на якому з етапів їх діяльності і 
не несе перед Інвесторами ніякої відповідальності за втрачений 
прибуток або завдані їм збитки. 

14.2.3.5 Компанія не несе відповідальності за: 

a) Ризик навмисного або ненавмисного недотримання інтересів 
Інвесторів з боку Трейдера. В даному випадку всі ризики повністю 
лягають на Інвесторів. 

б) Ризик шахрайських дій Трейдера із засобами Інвесторів. В даному 
випадку всі ризики повністю лягають на Інвесторів. 

в) Ризик втрати доступу Трейдера до свого торгівельного рахунку, а 
також ризик доступу третіх осіб до цих рахунках. В даному випадку 
всі ризики повністю лягають на Трейдера. 

г) Ризик втрати доступу Інвестора до свого торгівельного рахунку, а 
також ризик доступу третіх осіб до цих рахунках. В даному випадку 
всі ризики повністю лягають на Інвестора. 

д) Ризик технічного збою не може бути покладено на Компанію, якщо 
його причиною стали дії Контрагентів Компанії чи інших осіб, які не 



є співробітниками Компанії. 

е) Ризик збитків, отриманих Трейдером або Інвестором під час 
проведення робіт на серверах Компанії. 

14.3 Дані Правила вступають в силу для Компанії та Клієнтів з дати 
прийняття їх Клієнтом в Особистому кабінеті, і припиняють свою дію 
одночасно з припиненням дії Клієнтського угоди. 

14.4 У разі виникнення суперечностей між положеннями цих Правил, 
положеннями застосовуваного Клієнтського угоди або будь-якого 
іншого регламентує документа Компанії, що превалюють вважаються 
положення даних Правил, враховуючи їх область регулювання і 
визнання їх положень спеціальними по відношенню до положень 
інших регламентуючих документів. 

14.5 ТАНДЕМ є власною розробкою компанії. Методики розрахунків 
і терміни можуть відрізнятися від термінів, що застосовуються в сфері 
інших подібних сервісів. 

14.6 Компанія має право внести зміни до даних положень, включаючи 
всі і будь-які додатки до нього, а так само змінити умови і порядок 
роботи, розмістивши такі поправки або зміни на своєму офіційному 
сайті. Клієнт згоден, що ці поправки або зміни вступають в силу і 
стають обов'язковими після їх розміщення на офіційному сайті 
Компанії. 

15. Регламент Сервісу «Торговельні операції на основі 
Торгової Системи" ErsteNews " 
15.1 Сервіс «Хеджування ризиків торгівлі на новинах» - для 
обмеження втрат і збитків клієнта при торгівлі на новинах, Компанія 
реалізує систему контролю і управління ризиками на основному 



торговому рахунку клієнта і управляє процесами депонування 
грошових коштів на хеджевих рахунку, для формування 
компенсаційного фонду на хеджевих рахунку клієнта. 

15.2 Хеджевий рахунок (Hedge account) - клієнтський торговий 
рахунок типу "Hedge Insurance", на якому ведеться облік страхової 
суми. 

15.3 Сума коштів на хеджевих рахунку може використовуватися 
тільки для сервісу «Хеджування ризиків торгівлі на новинах». Вивід 
або переказ коштів з даного типу рахунку не провадиться. 

15.4 Після закінчення користування сервісом Компанія проводить 
перерахунок компенсаційного фонду (Hedge clearing). У разі, якщо 
баланс компенсаційного фонду негативний, тоді Компанія самостійно 
проводить процедуру відновлення компенсаційного фонду. У разі, 
якщо баланс компенсаційного фонду позитивний, тоді Компанія 
списує в свою користь усі засоби компенсаційного фонду. 

16. Визначення  

Авторизація у торговому терміналі – процес ідентифікації, що 
здійснюється за допомогою торгового терміналу, з використанням 
логіна та пароля (трейдера чи інвестора), який завершився успіхом.  

Аск – Ринкова Ціна для здійснення покупки фінансового інструмента.  

Баланс Рахунку – величина Торгового Рахунку за відсутності 
Відкритих Позицій.  

Бід– Ринкова Ціна для здійснення продажу фінансового інструмента.  

Варіаційна маржа – величина Торгового Рахунку з урахуванням 



збитків від усіх Відкритих на даний момент Позицій, якщо їх 
розрахувати за поточними цінами.  

Закриття Позиції – офсетна Угода купівлі/продажу, у результаті якої 
покриваються зобов'язання, що виникли за попередньою Угодою 
Відкриття Позиції (Позиція закривається) на Рахунку Клієнта.  

Заявка «По ринку» – заявка на покупку/продаж за поточною 
Ринковою Ціною.  

Індикативні ціни – ціни, що поставляються Клієнту через Термінал чи 
за допомогою телефонного зв`язку і які слугують для інформування 
Клієнта про поточний стан ринку. Індикативні ціни– це ціни, за якими 
вже були проведені угоди учасниками ринку, а також ціни, заявлені 
такими учасниками. Важливо не плутати з Ринковою ціною. Зміна 
Індикативної ціни (якщо вона не збігається з Ринковою Ціною) не 
може ініціювати виконання Відкладених Ордерів.  

Інструмент – валютна пара, CFD-контракт чи інший актив, який 
використовується Клієнтом для проведення спекулятивних операцій.  

Клієнт – особа, що уклала договір з Компанією на отримання сервісу, 
необхідного при торгівлі фінансовими інструментами.  

Компанія – Компанія ESTER HOLDINGS INC.  

Особистий кабінет – web-інтерфейс, який дозволяє використовувати 
послуги, що надаються Компанію, а також джерело отримання 
довідкової інформації. В Особистому кабінеті міститься персональна 
конфіденційна інформація, доступна тільки індивідуальному 
користувачеві, захищена параметрами авторизації (логіном та 
паролем). Особистий кабінет знаходиться за адресою: 



https://my.esterholdings.com, також можливий доступ через сайт 
Компанії.  

Лот – стандартний встановлений обсяг Інструмента, 
використовуваний для проведення Угод.  

Маржа / Маржинальне Забезпечення / Покриття – частина коштів 
Клієнта, що забезпечує покриття маржинальної Угоди на Торговому 
Рахунку. Маржа є заставою, що гарантує зобов'язання Клієнта за 
відповідною Угодою.  

Початкова Маржа – мінімальні кошти, необхідні для Відкриття 
Позиції.  

Необхідна Маржа – кошти, необхідні для підтримки сукупної 
Відкритої Позиції.  

Негайне виконання (Instant Execution) – технологія виконання 
Ринкових Ордерів, минаючи первинний запит котирування, 
безпосереднім розпорядженням Клієнта покупки/продажу 
інструмента за ціною, вказаною у вікні Ордера.  

Неринкове котирування - помилкове котирування, задовольняє кожну 
з наступних умов:�a) наявність істотного цінового розриву;�b) 
повернення ціни протягом невеликого проміжку часу на первинний 
рівень з утворенням цінового розриву;  

c) відсутність стрімкої динаміки ціни перед появою цього 
котирування;�d) відсутність у момент її появи макроекономічних 
подій і / або корпоративних новин, які суттєво впливають на курс 
інструменту.  

«Відсутні ціни– спробуйте пізніше» / «Unable to quote– please try 



later»– повідомлення у вікні клієнтського термінала, що означає що 
Заявка клієнта відхилена. Заявка клієнта може бути відхилена у разі 
подання заявок без проведення угод.  

Забезпечення – див. Маржа / Маржинальне забезпечення.  

Відкриття Позиції – Угода непокритої покупки/продажу, в результаті 
якої на Рахунку Клієнта виникають зобов'язання у певному обсязі, за 
певним Інструментом (з'являється Позиція).  

Відкладений Ордер – Заявка, що виконується у майбутньому за 
якоюсь ціною, відмінною від поточної Ринкової Ціни.  

Офіційний сайт Компанії означає адресу в Інтернеті  

http://esterholdings.com  

Плече – співвідношення величини обсягу Угоди та Начальної Маржі, 
необхідної для здійснення цієї угоди.  

Необхідна Маржа – кошти, необхідні для підтримки сукупної 
Відкритої Позиції.  

Покриття – див. Маржа / Маржинальне Забезпечення.  

Примусове Закриття– закриття Позиції без погоджень з Клієнтом, з 
причини скорочення величини Маржинального Забезпечення нижче 
значення підтримуючої Маржі.  

Прослизання – ситуація, при якій Відкладений Ордер виконується за 
ціною, відмінною від ціни, зазначеної Клієнтом у Заявці.  

Регламент – дане зведення правил.  

Ринкова ціна– ціна, за якою Компанія може виконати Заявку/Наказ 



Клієнта на купівлю чи продаж активу на поточний момент.  

Пункт – мінімальна зміна ціни.  

Вільна маржа / Вільні кошти – кошти Клієнта на рахунку, не обтяжені 
будь-якими зобов'язаннями. Тобто які не використовуються у даний 
момент як Початкова Маржа чи Підтримуюча Маржа. При відсутності 
Позицій Вільна Маржа дорівнює величині (Балансу) Торгового 
Рахунку. При наявності Позицій Вільна Маржа дорівнює Варіаційній 
маржі за вирахуванням Начальної Маржі для всіх відкритих у даний 
момент Позицій.  

Угода / Торгова Операція – операція купівлі чи продажу Інструмента 
у певному обсязі, що здійснюється Клієнтом.  

Системний час – час у торговому терміналі Компанії.  

Спред – різниця між цінами Бід і Аск. Величина спреда може 
змінюватися в залежності від ринкових умов та встановлюється 
Компанією.  

Рахунок / Торговий рахунок – маржинальний рахунок, призначений 
для здійснення торгових операцій Клієнтом за власний рахунок і на 
власний ризик, за допомогою Заявок, що віддаються. Торговий 
Рахунок є маржинальним, тобто Клієнт може використовувати всі чи 
частину коштів на ньому для часткового забезпечення (покриття) 
Угод, що проводяться.  

Термінал – програма (торговий термінал), що надається Клієнту 
Компанією. Термінал використовується Клієнтом для віддачі Наказів 
з метою здійснення Угод, для здійснення аналізу ситуації на ринку, а 
також для протоколювання виконуваних операцій.  



Торгова Операція / Угода– див. Операція / Торгова 
Операція.�Торговий Рахунок / Рахунок– див. Рахунок / Торговий 
Рахунок.  

Рівень «заморозки» ордерів (Freeze Level) – рівень ціни, при 
досягненні якого забороняється модифікація, видалення чи закриття 
ордерів, близьких до виконання.  

Рівень Ліміт і Стоп ордерів– найменша відстань між поточною ціною 
і рівнем відкладеного ордера (Ліміт чи Стоп ордера) на спокійному 
ринку, виражена у пунктах.  

«Ціни змінилися» / «Price Change» – повідомлення у вікні 
клієнтського Терміналу, що означає неможливість проведення Угоди 
у разі зміни Ринкової ціни з моменту виставлення Клієнту цін Бід і 
Аск. Подібна ситуація зустрічається вкрай рідко, однак можлива, 
наприклад, під час Екстремальної Ситуації на ринку.  

Екстремальна Ситуація на ринку– ситуація, пов'язана зі значними 
ускладненнями пошуку Ринкової Ціни. Зокрема: маленький обсяг 
угод на ринку, низька ліквідність, інтервенції центральних банків, 
вихід значущих новин та інші події, що призводять до відсутності 
протягом деякого часу цін на ринку або до дуже швидкої зміни цін.  

	


