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Политика за изпълнение на нареждания

Общи положения
Член 1
Юропиън Брокеридж Хаус ООД (наричано по-долу “ЮБХ” и “Компанията”) е длъжно, да осигурява
“най-доброто изпълнение” за своите Клиенти съобразно подаденото от клиента нареждане
(наричано също „поръчка“). ЮБХ третира равностойно своите клиенти, като Компанията следва
принципите да действа честно, справедливо и като професионалист, в съответствие с най-добрите
интереси на клиента, изпълнявайки незабавно, честно и точно приетите клиентски нареждания.

Член 2
Настоящата политика определя правилата и процедурите, използвани от Платформите за търговия
на ЮБХ и лицата, които работят по договор за него, за да осигурят най-доброто изпълнение на
клиентските нареждания, както и подробности относно процесите и решенията, които Компанията
взима за постигането на „най-добро изпълнение”.
Настоящата Политика е пряко свързана с Клиентския Договор и с всички други споразумения
между Клиента и ЮБХ.

Член 3
Политиката се прилага за всички нареждания, които Непрофесионалните и Професионалните
Клиенти подават чрез Платформите за търговия към ЮБХ.

Член 4
Класът финансови инструменти, за които се отнася настоящата Политика е Договори за разлика
(ДЗР) по чл. 4, т. 9 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) върху базисни активи
– валута, индекси, стоки, криптовалути и други.

Член 5
Видовете услуги, за които се прилага политиката, са:
1.

изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;

2. приемане и предаване на нареждания на клиенти.

Член 6
ЮБХ не изпълнява нареждане на клиент или сделка за своя собствена сметка групирано (обединено)
с нареждане на друг клиент. С оглед на това настоящата Политика не съдържа правила, касаещи
запазване на клиентския интерес в случаите на обединяване и разпределяне на нареждания.

Член 7
ЮБХ спазва принципа да не злоупотребява с информацията, свързана с текущи и/или чакащи
нареждания на клиентите си, като прилага мерките за защита от злоупотреба от което и да е от
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неговите отговорни лица.

Съгласие на клиента
Член 8
1.

ЮБХ не може да изпълнява нареждания за сметка на клиенти, ако те не са дали своето изрично
съгласие с тази Политика. ЮБХ предоставя на своите клиенти подходяща информация относно
тази Политика съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 и ЗПФИ.

2. При процедурата по откриване на търговска сметка, клиентът приема настоящата Политика,
Клиентския договор, както и всички други свързани процедури и политики, отнасящи се до
правоотношенията между Клиента и Компанията.

Член 9
1.

Съгласно чл. 64, пар. 1 от Делегиран регламент 2017/565, „място за изпълнение“ означава
регулиран пазар, многостранна система за търговия, организирана система за търговия,
систематичен участник, маркет-мейкър, друг доставчик на ликвидност или субекти, които
изпълняват функции, подобни на изпълняваните от някой от посочените по-горе субекти в
трета държава.

2. За целите на тази Политика „място за изпълнение“ означава ЮБХ, в качеството му на маркетмейкър, друг доставчик на ликвидност или субекти, които изпълняват функции, подобни на
изпълняваните от някой от посочените по-горе субекти в трета държава.
3. Приемайки тази Политика, Клиентът се съгласява, че предвид характеристиката на предлагания
продукт (ДЗР), нарежданията за сделки се изпълняват само на извънборсов пазар, т.нар.
извън място за търговия (ОТС) пазар (за краткост „OTC“), без физическа доставка на базисния
актив. Това предполага, че всяка позиция отворена чрез ЮБХ не може да бъде затворена от
друг посредник. Клиентът разбира, че търгувайки на OTC e изложен на по-големи рискове
отколкото при търговията на регулиран пазар, поради факта, че ОТС сделките нямат централен
контрагент и всяка страна по сделката носи определен кредитен риск (риск от контрагента и
риск от неизпълнение).
4. Клиентът има право, във всеки един момент, да поиска допълнителна информация във връзка с
приложимите рискове при търговия на извънборсов, ОТС пазар.

Член 10
Когато открива търговска сметка в ЮБХ, Клиентът приема, че всички нареждания за сделки се
изпълняват в съответствие с настоящата Политика за изпълнение на нареждания, както и че всички
заявки за нареждания се приемат единствено през Платформите за търговия, които ЮБХ предлага
на своите клиенти.

Член 11
Клиентът разбира и се съгласява, че ЮБХ решава кой тип ДЗР да бъдат достъпни на неговите
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Платформи за търговия.

Член 12
Клиентът разбира и се съгласява, че настоящата Политика не представлява покана за търговия на
ДЗР, нито е оферта за това. Клиентът също потвърждава, че Политиката не трябва да е единствената
база за вземане на решение за търгуване.

Член 13
Клиентът разбира и се съгласява, че:
1.

ЮБХ може да променя, във всеки момент, ДЗР спецификациите и/или нивата си за ливъридж,
ако възникнат конкретни ситуации. ЮБХ ще положи усилия да се свърже с Клиента в писмена
форма по електронен път с известия за промените. Моля, обърнете внимание обаче, че Клиентите
носят отговорност да бъдат информирани за всички спецификации на търговията, които могат
да бъдат открити на Уебсайта на ЮБХ.

2. ЮБХ може да приложи ливъридж рестрикции върху ДЗР и/или Платформи и/или юрисдикции.
Рестрикции върху нивото на ливъридж, маржин правилото за затваряне на позиция и други,
могат да бъдат наложени и от Европейския орган по ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и/или друг
регулаторен орган или държава. Компанията ще обявява подобни рестрикции на своя Уебсайт.
Клиентите разбират, че ЮБХ може да промени изискванията за маржин за всички или за
даден инструмент или сделка и че ЮБХ ще уведоми Клиента чрез каналите за комуникация с
конкретната подобна промяна.

Практика за най-добро изпълнение
Член 14
Най-добро изпълнение е процесът, чрез който ЮБХ се стреми да получи най-добрия възможен
резултат при изпълнение на клиентските нареждания. За да оцени дали клиентските нареждания са
изпълнени по най-добрия възможен начин, ЮБХ разглежда факторите, повлияли на изпълнението
на нарежданията.

Член 15
Факторите оказващи въздействие върху изпълнението на нарежданията, определени от ЮБХ и
подредени по значимост, са изложени в следната таблица:
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Фактор

Пояснение

Значимост

Цена

Пазарната цена, на която едно нареждане е изпълнено. За
образуването ѝ може да се запознаете с Член 16.

Висока

Разходи

Включва комисионата и всеки допълнителен разход, който
може да бъде начислен при изпълнението на нареждането,
извън спреда. За повече информация може да се запознаете с
Член 17, както и Основните информационни документи (ОИД) за
финансовите инструменти, които предлага ЮБХ.

Висока

Вероятност за
изпълнение

ЮБХ може да не успее да изпълни нареждане на най-добрата
цена или сделката може да не се изпълни изцяло.

Ниска

Скорост на
изпълнение

Скоростта, с която се изпълнява едно нареждане. За
допълнителна информация, моля вижте Член 18.

Ниска

Размер

ДЗР се характеризират с висока ликвидност, затова размерът
на нареждането е от по-ниско значение спрямо останалите
фактори.

Ниска

Член 16
1.

Цените на всеки един ДЗР инструмент в предлаганите платформи се котират двустранно –
„Купува/ Продава“. Котировките се предоставят от ЮБХ като насрещна страна по сделката.
Цената „Купува“ е цената, по която може да се купи даден инструмент, а цената „Продава“ е тази
цена, по която се продава съответният инструмент. Разликата между двете се нарича „Спред“.
Информация за текущия спред може да се получи от търговските Платформи и Уебсайта на
Компанията.

2. ЮБХ може само да предава за изпълнение или да изпълнява клиентски нареждания в
часовете за търгуване, определени в сайта на компанията и платформите за търговия, в меню
“Подробности”.
3. При екстремни пазарни условия, цената, на която е изпълнена една сделка е възможно да се
различава от първоначално заявената. Това се нарича „слипидж“. Слипидж може да възникне
в някои от следните ситуации:
3.1.

при отваряне на пазар;

3.2.

при оповестяване на новини от голямо значение, включително икономически данни;

3.3.

когато резки промени на цените доведат до прекратяване/ограничаване на търговията;

3.4.

когато няма достатъчно ликвидност на пазара за изпълнение на заявената цена;

3.5.

по време на волатилни пазарни условия, поради други причини.

4. Слипиджът може да бъде положителен или отрицателен. Положителен слипидж възниква,
когато една поръчка е изпълнена от ЮБХ на по-добра цена от заявената. Отрицателен слипидж е
противоположното – възниква, когато една поръчка се изпълнява на цена по-лоша от заявената.
5. ЮБХ се придържа, колкото може по-тясно до своята Политика за изпълнение и цели да даде на
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своите Клиенти най-добрите налични цени, независимо от вида поръчка.

Член 17
1.

Въз зависимост от вида сметка на клиент, извън спредовете, ЮБХ може да начислява комисиона
при всяко изпълнение на нареждане. Комисионата се удържа от търговската сметка на Клиента.

2. С текущата комисиона може да се запознаете в тарифата на Компанията, публикувана на
Уебсайта на ЮБХ.
3. ЮБХ не структурира и не начислява своите комисиони по начин, който да дискриминира
некоректно местата за изпълнение на нареждания.
4. За всяка отворена позиция от Клиента в края на деня се начислява такса за прехвърляне на
позицията към следващия търговски ден, позната като „Суап“. Суаповете са базирани на
пазарните лихвени проценти на даден инструмент. Повече информация за тях може да намерите
на Уебсайта на ЮБХ в раздел FAQ.
5. Конвертиране на валута се прави във валутната деноминация на търговската сметка и валутата
на съответните инструменти, използвайки съответния моментен курс.

Член 18
1.

Обемът на ДЗР, търгувани през Платформите за търговия на ЮБХ се измерва в лотове.
Минималният обем е публикуван на Уебсайта на Компанията, а максимално ограничение няма.

2. Скоростта на изпълнение може да зависи от:
2.1.

географското разположение на Клиента и отдалечеността му от търговския сървър;

2.2.

качеството на Интернет връзката на Клиента и на компютърната му конфигурация;

2.3.

капацитета на търговския сървър при изпълнението на заявки при особено динамичен
пазар.

3. ЮБХ постоянно се стреми да подобрява качеството на изпълнение на нарежданията.

Изпълнение на нареждания
Член 19
ЮБХ приема нарежданията на Клиентите си, чрез Платформите си за търговия MetaTrader 4 (MT4) и
MetaTrader 5 (MT5), като ги изпълнява по един от следните начини:
1.

Като насрещна страна по сделката – ЮБХ действа като маркет-мейкър, заемайки насрещна
позиция. С цел минимизиране на риска си като насрещна страна и с цел избягване на
потенциален конфликт на интереси, ЮБХ може да приложи мерки по хеджиране на позициите
си, при необходимост.
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2. ЮБХ приема и предава нареждането на Клиента към доставчиците на ликвидност, с които има
договорни отношения.

Член 20
1.

Всички сметки могат да бъдат настроени или за хеджиране, или за нетиране на позициите.

2. „Хеджиране“ означава, че Клиентът може да поддържа едновременно „дълга“ и „къса“ позиция
на даден инструмент. Например ако Клиент закупи 1 лот CFD върху валутна двойка („дълга“
позиция) и впоследствие продаде 1 лот CFD върху същата валутна двойка („къса“ позиция), то
в търговската му сметка ще има две отворени позиции, една „дълга“ и една „къса“ върху един и
същ инструмент.
3. „Нетиране“ означава, че противоположните позиции към един и същ инструмент се нетират.
Например ако клиент закупи 1 лот CFD върху валутна двойка („дълга“ позиция) и в последствие
продаде 1 лот CFD върху същата валутна двойка („къса позиция“), то „дългата“ му позиция ще се
затвори. Ако продаде само 0.5 лота, то „дългата“ му позиция ще се редуцира с 0.5 лота.

Член 21
Клиентите на ЮБХ могат да подават за изпълнение следните видове нареждания.
1.

Пазарна поръчка – това е инструкция от даден Клиент за покупка или продажба на определено
от Клиента количество финансов инструмент, която среща текущата котировка от ЮБХ, за да
се стигне до сделка.

2. Чакаща поръчка – е инструкция подадена от Клиента за покупка или продажба на определено от
Клиента количество в даден бъдещ момент, при предварително дефинирани условия. Типовете
чакащи нареждания са:
2.1.

Лимит за покупка – поръчка за покупка на цена „Продава“, която е равна или по-ниска
от заявената в нареждането цена. При този вид поръчка, заявената цена трябва да
бъде по-ниска от текущата пазарна цена. В момента, в който текущата пазарна цена се
понижи до нивото посочено в нареждането, се стартира изпълнение на цената посочена
в нареждането или по-ниска. Този вид поръчка се използва, когато се очаква, след
падането до определено ниво, пазарната цена да започне да се покачва.

2.2.

Лимит за продажба – поръчка за продаване на цена „Купува“, която е равна или по-висока
от заявената в нареждането цена. При този вид поръчка, заявената цена трябва да бъде
по-висока от текущата пазарна цена. В момента, в който текущата пазарна цена се
покачи до нивото посочено в нареждането, се стартира изпълнение на цената посочена
в нареждането или по-висока. Този вид поръчка се използва, когато се очаква след
покачването до определено ниво, пазарната цена да започне да пада.

2.3.

Стоп за покупка – поръчка за покупка на цена „Продава“, която е равна или по-висока
от заявената в нареждането цена. При този вид поръчка, заявената цена трябва да бъде
по-висока от текущата пазарна цена. В момента, в който текущата пазарна цена се
покачи до нивото посочено в нареждането, се стартира изпълнение на цената посочена
в нареждането или по-висока. Този вид поръчка се използва, когато се очаква след
покачването до определено ниво, пазарната цена да продължи да се покачва.
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2.4.

Стоп за продажба – поръчка за продаване на цена „Купува“, която е равна или по-ниска
от заявената в нареждането цена. При този вид поръчка, заявената цена трябва да бъде
по-ниска от текущата пазарна цена. В момента, в който текущата пазарна цена се понижи
до нивото посочено в нареждането, се стартира изпълнение на цената посочена в
нареждането или по-ниска. Този вид поръчка се използва, когато се очаква след падането
до определено ниво, пазарната цена да продължи да пада.

2.5.

Стоп-лимит за покупка – този вид поръчка представлява комбинация от две от
горепосочените поръчки. Когато цената „Продава“ постигне заявената в нареждането
цена, която е по-висока от текущата пазарна цена към момента на подаването на
нареждането, влиза в сила поръчка Лимит за покупка. Този вид поръчка се използва,
когато се очаква, след покачването до определено ниво, пазарната цена да започне да
пада, а след понижаването ѝ до определено ниво, тя да започне отново да се покачва.
Този вид поръчка е налична само в MetaTrader 5.

2.6.

Стоп-лимит за продажба – този вид поръчка представлява комбинация от две от
горепосочените поръчки. Когато цената „Купува“ постигне заявената в нареждането цена,
която е по-ниска от текущата пазарна цена към момента на подаването на нареждането,
влиза в сила поръчка Лимит за продажба. Този вид поръчка се използва, когато се очаква,
след понижаването до определено ниво, пазарната цена да започне да се покачва, а след
покачването ѝ до определено ниво да започне отново да пада. Този вид поръчка е налична
само в MetaTrader 5.

3. Поръчките Стоп (Stop Loss) и Лимит (Take Profit) – това са поръчки, които се подават или влизат
в сила след отварянето на позиции:
3.1.

Поръчката Стоп е чакаща поръчка с предназначение да сведе до минимум загубите за
Клиента, като автоматично затваря позиция, която се движи срещу неговия интерес. Ако
пазарът достигне цената зададена с поръчката Стоп, позицията към която се придържа
се затваря.

3.2.

Поръчката Лимит е чакаща поръчка с предназначение да защити печалбите на Клиента,
като автоматично затваря позиция, която се движи в неговия интерес. Ако пазарът
достигне цената зададена с поръчката Лимит, позицията към която се придържа се
затваря.

4. Поръчки свързани с валидността на неизпълнените чакащи поръчки:
4.1.

Валидна до дата (Good-Till-Date) – в MetaTrader 4, това е бъдеща крайна дата, час и минути,
след която неизпълнената чакаща поръчка ще се изтрие. В MetaTrader 5 тази функция е
разделена на:
4.1.1. валидна до деня;
4.1.2. валидна до дата и час – клиентът може да зададе точна дата, час и минута на
валидност;
4.1.3. валидна до дата;

4.2.

Валидност до отмяна (Good-Till-Cancelled) – поръчката остава в действие докато не се
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изпълни или се отмени от наредителя.

Член 22
Методи за изпълнение на нарежданията (изборът на метод за изпълнение е възможен при подаване
на нареждане само чрез MetaTrader 5):
1.

Изпълнение „Върни“ – този метод е допустим само при пазарни поръчки, лимит и стоп лимит (за
покупка или продажба) поръчки. Ако поръчката е частично изпълнена, оставащият обем не се
анулира, а се изпълнява на следващите налични най-добри цени до запълване на обема.

2. Изпълнение „Fill or Kill” – при този метод поръчката ще бъде изпълнена само ако изцяло се
покрие целият обем на поръчката на определената цена. При липса на обем на предложената
цена, нареждането се отменя изцяло. Този вид поръчка не позволява частично изпълнение.
3. Изпълнение „Веднага или отмени“ – при този метод, ако е невъзможно да се изпълни поръчката
изцяло на определената цена, тя се изпълнява частично, а неизпълнената част от поръчката се
отменя автоматично.

Член 23
1.

Клиентите могат да променят или отменят дадена чакаща поръчка на Платформите за търговия
във всеки момент, докато тя не бъде задействана от пазара.

2. Клиентът приема, че щом една чакаща поръчка бъде задействана, Клиентът не може да променя
тази поръчка.
3. Ако Клиентът не предостави конкретни условия за срока на валидността на неговата поръчка,
тя остава в действие до изпълнение на условията в нея.
4. Клиентите потвърждават, че при конкретни условия за търговия (като, но без ограничение,
висока волатилност, ниска ликвидност и пазарни пропуски) е възможно за ЮБХ да изпълнява
чакащите нареждания на различни цени от определените. В случай че възникне подобна
ситуация, ЮБХ си запазва правото да изпълни поръчката или да промени цената при отваряне
и/или затваряне на позициите, със следващата налична най-добра цена.

Инструкции за търговия
Член 24
Клиентът дава инструкции за търговия на ЮБХ чрез Платформите за търговия на Компанията,
където те биват обработвани, съгласно описаното в настоящата Политика за изпълнение на
нарежданията. ЮБХ не приема допълнителни инструкции чрез други дистанционни способи като
телефон, e-mail и други.

Член 25
Всяко допълнително указание на Клиента може да възпрепятства ЮБХ да предприеме мерките
предвидени в тази Политика за постигане на възможно най-добрите резултати при изпълнение
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на нареждане по отношение на елементите, обхванати от тези указания. Ако по преценка на ЮБХ,
допълнителното указание се отклонява значително от пазарната ситуация, ЮБХ може, когато е
в интерес на Клиента, да го изпълни, като не се съобрази с инструкцията на клиента и приложи
настоящата Политика.

Отхвърляне на нареждания
Член 26
1.

ЮБХ може да откаже изпълнението на нареждания и да спре временно от търговия, включително
и без предизвестие, когато една или повече клаузи на чл. 25 от Клиентския договор влезе в
сила.

2. ЮБХ може да откаже да изпълни чакаща поръчка и/или да промени цената при отваряне/
затваряне, в случай на силно волатилни пазарни условия, както и други причини, които са
извън контрола на ЮБХ.
3. Клиентът потвърждава, че ЮБХ може да не изпълни дадена инструкция, ако някое от условията
по-горе са налични.
4. Клиентът потвърждава, че Клиентският Договор остава в сила в случай, че ЮБХ откаже да
изпълни дадена поръчка на Клиент.

Маржин и ливъридж
Член 27
1.

В случай че даден Клиент има ниво на собствен капитал по-малко от 100% от изисквания маржин
спрямо текущите му позиции, ЮБХ ще стартира процедура по искане за допълнително парично
обезпечение (margin call). Ако капиталът продължава да спада и достигне 50% от изисквания
маржин, ЮБХ ще започне затваряне на позиции, като първи са най-губещите. Описаните в този
член проценти могат да бъдат променяни.

2. Клиентите са длъжни да осигуряват парични средства по всяко време, за да поддържат
отворените си позиции.

Член 28
ЮБХ предлага на Клиентите си програма по защита от негативен баланс на сметката, с която ЮБХ
гарантира на Клиента, че не може да загуби повече средства отколкото е инвестирал. Защитата от
негативен баланс се прилага за всички непрофесионални клиенти.
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Места за изпълнение
Член 29
1.

ЮБХ изпълнява клиентските нареждания на следните места за изпълнение:
1.1.

Като единствено място за изпълнение – когато действа в качеството си на маркет-мейкър;

1.2.

доставчици на ликвидност – когато действа в качеството си на посредник и предава
нарежданията на Клиента към места, с които има договорни отношения.

2. ЮБХ, при избора си на доставчиците на ликвидност, се ръководи от факторите описани в чл.
15 от настоящата политика, като използва вътрешно разработен софтуер с оглед анализ на
предоставените от съответния доставчик на ликвидност условия. Софтуерът, събира данни и
формира статистика, която включва минимален, максимален и среден спред, както и средната
скорост на изпълнение на нарежданията в милисекунди. Гореописаните данни се събират
както по време на нормални пазарни условия, така и при ниско-ликвидни моменти, например
по време на важни макроикомически събития, с цел изчисляване на средното отклонение
спрямо нормалните пазарни условия. Също така, при избора си на доставчиците на ликвидност,
ЮБХ отчита надеждността на технологиите използвани от доставчиците на ликвидност,
географското им положение, юрисдикциите, репутацията, както и финансовото им състояние.
3. Източниците на котировки в платформите на ЮБХ са доставчиците на ликвидност, с които
Дружеството има договорни отношения. На база анализа си, ЮБХ определя източника на
котировки за всеки един инструмент, така че неговите клиенти да получават най-добрите
условия.
4. Изборът на място за изпълнение на нарежданията се формира спрямо избрания вид сметка от
страна на клиента и Правилата на управление на риска на ЮБХ.
5. ЮБХ публикува изчерпателна информация за различните видове сметки на неговия уебсайт,
включително приложимите разходи. При „ECN“ сметки, нарежданията се изпълняват при
доставчиците на ликвидност на ЮБХ, а при останалите сметки, нареждания може да се изпълнят
при доставчиците на ликвидност на ЮБХ или от ЮБХ в качеството си на маркет-мейкър, спрямо
Правилата за управление на риска на Дружеството, като клиентът получава същите условия и
в двата случая.
6. ЮБХ не прилага различни такси в зависимост от мястото за изпълнение.
7.

ЮБХ не предлага възможност на своите клиенти да изберат място за изпълнение.

8. ЮБХ не получава възнаграждение, отстъпка или непарична облага във връзка с изпълнението
на нареждания от доставчиците на ликвидност или от трети лица.
9. ЮБХ подържа системи, които позволяват лесно да се идентифицират промени в качеството на
изпълнение, а поне веднъж годишно извършва задълбочен анализ във връзка с качеството на
изпълнението на нарежданията, сравнявайки редица параметри на тримесечна база с публично
достъпни доклади на други места за изпълнение съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/575
на Комисията (RTS 27). Резултатите от този анализ се публикуват на уебсайта на Дружеството
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в годишния доклад за качеството на изпълнение, съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576
(RTS 28).
10. ЮБХ подготвя и публикува на уебсайта на Дружеството на всяко тримесечие доклад за
изпълнението на нарежданията от предишното тримесечие съгласно Делегиран регламент (ЕС)
2017/575 на Комисията (RTS 27).
11. Когато не действа в качеството си на маркет-мейкър, ЮБХ разчита значително на следните
места за изпълнение на нареждания:
11.1.

Forex Capital Markets Limited;

11.2. Invast Financial Service Pty LTD;
11.3. True Trade Ltd.
Списъкът с доставчиците на ликвидност се публикува на Уебсайта на Компанията, както и в
годишния доклад за качеството на изпълнение. Клиентът, отделно, при поискване, може да се
запознае с местата, на които се изпълняват нарежданията му.

Отчетност и информация до клиентите
Член 30
1.

ЮБХ изпраща следните отчети на Клиента:
1.1.

ежедневни отчети – дневни потвърждения от предходния ден за състоянието на сметка, в
които се включват данни като отворени и затворени позиции, чакащи поръчки, комисиони,
суап и други разходи, вноски/тегления, маржин, печалба/загуба и крайно салдо за деня;

1.2.

месечни отчети – месечна справка за подадените нареждания, изпълнените сделки,
вноски/тегления през месеца, разходи, резултат от търговия и краен баланс.

2. Клиентът също има достъп до тези отчети в своя EBH профил на Уебсайта на Компанията.
Алтернативна възможност е клиентите да генерират отчети посредством Платформите за
търговия. Допълнително, като търгува чрез платформите за търговия, клиентът се счита за
уведомен за всички съществени параметри по сделката.
3. Клиентът се информира за:
3.1.

Настоящата политика;

3.2.

Финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях;

3.3.

Местата за изпълнение на сделките;

3.4.

За разходите и таксите по сделката;

3.5.

Това къде могат да бъдат съхранявани клиентските активи (финансови инструменти и
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пари), от кого могат да бъдат съхранявани и каква е отговорността на това лице.

Заключителни разпоредби
1.

ЮБХ ще преразглежда поне веднъж годишно Политиката за изпълнение на нареждания.

2. ЮБХ наблюдава редовно ефективността на Политиката и по-конкретно качеството на
изпълнение, и при необходимост коригира евентуалните недостатъци.
3. Поне веднъж годишно ЮБХ ще предоставя, публично, чрез Уебсайта си сведения за петте водещи
места за изпълнение на нарежданията на Клиентите си, както и за качеството на изпълнение
на нарежданията.
4. Последната актуализираната версия на Политиката може да се открие на Уебсайта на ЮБХ,
където тя е постоянно на разположение на всички клиенти и потенциални клиенти. ЮБХ
уведомява клиентите си за всяка промяна в настоящата Политика, чрез съобщение, публикувано
на Уебсайта на ЮБХ, в раздел „Фирмени новини“.
5. ЮБХ счита, че клиентите са дали предварителното си съгласие в настоящата Политика, както
и с настъпили последващия изменения и допълнения в нея, ако същите не изразят изричното
си несъгласие с политиката, съответно с извършените в нея промени, в 7-дневен срок от
публикуването ѝ, съответно от публикуване на промените в нея, на Уебсайта на ЮБХ.
6. Настоящата Политика е приета на заседание на Управителите на ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС
ООД на 27.04.2020 г. на основание чл. 86 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)
и чл. 65, пар. 5 на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година
за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на организационните изисквания и условията за извършване на дейност на инвестиционните
посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран
регламент 2017/565).

ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД
Шар Планина 33, Възраждане, 1303, София,
България (ет.2, офис 8)
web: www.ebhforex.com
email: info@ebhforex.com
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