
Условия за използване на уебсайта

Tradomart SV Ltd.
Ограничение на собственост от август 2018 г.:

Този контролиран документ е собственост на Tradomart SV Ltd. Всяко разкриване,
възпроизвеждане или предаване на неупълномощени страни

без предварителното писмено разрешение на Tradomart SV Ltd. е забранено.

ВЪВЕДЕНИЕ

Форексмарт е  търговското  наименование  на  Tradomart  SV  Ltd.,  Компанията,
регистрирана съгласно законите на Сейнт Винсент и Гренадини с регистрационен
номер 23071 IBC 2015 със седалище в Шемрок Лодж, Мъри Роуд,  Кингстън Сейнт
Винсент  и  Гренадини  и  предоставяща  инвестиционни  и  спомагателни  услуги  на
своите  клиенти  чрез  Търговската  платформа.

Уебсайт ще означава уебсайта на Tradomart SV Ltd. (наричана по-долу Компанията)
на www.forexmart.com

При достъп до или използване на Уебсайта на ФорексМарт вие се съгласявате, че сте 
прочели, разбрали и приели условията за използване на Уебсайта, изменяни от време 
на време без предварително писмено известие, отнасящи се както до този Уебсайт, 
така и до всички материали, съдържащи се на него.
Поради това Клиентите са отговорни за редовното препрочитане на настоящите Общи
условия. Следователно продължаването на използването на този Уебсайт след 
каквито и да било промени означава, че приемате тези промени.
Поради това Клиентите са отговорни за редовното препрочитане на настоящите Общи
условия. Следователно продължаването на използването на този Уебсайт след 
всякакви такива промени означава, че приемате тези промени.
Настоящото споразумение не замества или по някакъв начин изменя друго 
споразумение, което сте сключили с Компанията.

Собственост  на  Уебсайта
Компанията  притежава  и  поддържа  този  Уебсайт.  Никакъв  акт  на  изтегляне  или
копиране по друг начин от този Уебсайт няма да прехвърли заглавието на който и да е
софтуер или материал в този Уебсайт на вас или други лица. Всичко, което предавате
на този Уебсайт, ще бъде собственост на Компанията, може да бъде използвано от
Компанията за всякакви законни цели и по-нататък подлежи на оповестяване, както
се счита за подходящо от Компанията, включително на всеки законов или регулаторен
орган,  на  който  Компанията  е  предмет.  Компанията  си  запазва  всички  права  по
отношение на авторските права и притежанието на търговската марка върху целия
материал на този Уебсайт и ще прилага тези права в пълната степен на закона.

Отказ  от  гаранция  и  ограничение  на  отговорността
Информацията  на  този  Уебсайт се  предоставя  „такава,  каквато  е“.  Компанията не

http://www.forexmart.com/


гарантира точността на материалите, предоставени тук, изрично или имплицитно, за
някаква  конкретна  цел  и  изрично  отказва
всякакви гаранции за качество или пригодност за определена цел.  Компанията не
носи отговорност за загуби или щети, които биха могли да възникнат в резултат на
прихващане от трети страни на каквато и да е информация,  предоставена ви чрез
този Уебсайт. Въпреки че информацията, предоставена ви на този Уебсайт, е получена
или  съставена  от  източници,  които  смятаме  за  достоверни,  ние  не  гарантираме
точността,  валидността,  навременността  или  пълнотата  на  каквато  и  да  е
информация или данни, предоставени ви за някаква конкретна цел. Нито Компанията,
нейният персонал, нито която и да е трета страна доставчик няма задължения и не
носи каквато и да е отговорност за каквито и да било загуби или щети, възникнали в
резултат на спиране на работата на Уебсайта поради действие или бездействие на
други страни, участващи в създаването на този Уебсайт или данните съдържащи се
на него, достъпни за вас, или поради каквато и да е друга причина, свързана с вашия
достъп до, невъзможност за достъп или използване на Уебсайта или тези материали,
независимо дали обстоятелствата,  породили такава причина,  може да са били под
контрола на Компанията или на който и да е доставчик, предоставящ поддръжка на
софтуер  или  услуги.
Компанията няма да носи отговорност за каквито и да било последващи, случайни,
специални,  наказателни  или  примерни  щети,  произтичащи  от  каквото  и  да  е
използване или невъзможност за използване на този Уебсайт или която и да е част от
него, независимо дали Компанията е била уведомена за вероятността от такива щети
и независимо  от  формата  на  действие,  независимо  дали  по  Договор,  Непозволено
увреждане (включително небрежност), Строга отговорност или друго. Информацията,
съдържаща се в този Уебсайт, е предназначена само за информационни цели и не
трябва да се разглежда като оферта или искане към което и да е лице в която и да е
юрисдикция, в която подобна оферта или искане не е разрешено или към което и да е
лице, на което би било незаконно да се отправи подобна оферта или искане, нито
трябва да се разглежда като препоръка за покупка, продажба или друг вид сделка за
конкретна  инвестиция.  Силно  Ви  препоръчваме  да  получите  независими
инвестиционни, финансови, правни и данъчни съвети, преди да продължите с каквато
и да е инвестиция.  Нищо в  този Уебсайт не трябва да се  счита или тълкува като
представляващо инвестиционен съвет от страна на Компанията или някой от нейните
директори, служители или работници.

Естеството на инвестицията във финансови инструменти е такова, че не всички 
финансови инструменти са подходящи за всички, освен ако:

● са запознати с инвестиционни въпроси;
● разбират свързания риск;
● са в състояние да поемат икономическия риск от инвестицията;
● вярват, че инвестицията е подходяща за техните конкретни инвестиционни 

цели и финансови нужди;
● нямат нужда от ликвидност на инвестициите.

Ако  някой  непрофесионален  инвеститор  инвестира  във  финансови  инструменти,
препоръчително  е  само  част  от  сумите,  които  инвеститорът  възнамерява  да
инвестира в дългосрочен план, да бъдат инвестирани по този начин. Препоръчително
е също така всички инвеститори да потърсят съвет от професионален инвестиционен
съветник, преди да инвестират във финансови инструменти.

Достъп

Този Уебсайт и информацията, инструментите и материалите, съдържащи се в него, 
не са насочени или предназначени за разпространение до или използване от което и 
да е лице или образувание, което е гражданин или жител на или се намира във всяка 
юрисдикция, където такова разпространение, публикуване, наличност или използване



би било в противоречие със закона или наредбата или което би подчинило 
Компанията на каквито и да било изисквания за регистрация или лицензиране в 
рамките на такава юрисдикция.

Свързани уебсайтове

Уебсайтът също така съдържа връзки към уебсайтове, контролирани или предлагани 
от трети страни. Компанията не е прегледала и с това се отказва от отговорност за 
каквато и да е информация или материали, публикувани на уебсайтове на трети 
страни, свързани с този Уебсайт. Чрез създаването на връзка към уебсайт на трета 
страна, Компанията не одобрява и не препоръчва продукти или услуги, предлагани на
този уебсайт.

Сигурност

Ако Вие, Клиентът, комуникирате с Компанията по електронна поща, трябва да 
имате предвид, че сигурността на електронната поща в Интернет е несигурна. 
Изпращайки чувствителни или поверителни имейл съобщения, които не са 
криптирани, вие приемате рисковете от такава несигурност и възможна липса на 
поверителност в Интернет. Интернет не е 100% безопасен и някой може да успее 
да прихване и прочете вашите съобщения.

Поверителност

Всяка лична информация, която ни предоставяте, ще се третира като поверителна
според нашата Политика за поверителност и споделена само в рамките на 
Компанията и нейните бизнес партньори и няма да бъде разкривана на трета страна, 
освен в рамките на каквито и да е съдебни производства. Системите за проследяване 
на Уебсайта могат също така да събират данни с подробности за страниците, до които
сте имали достъп, как сте открили този Уебсайт, честотата на посещенията и т.н. 
Информацията, която получаваме, се използва за подобряване на съдържанието на 
нашия Уебсайт и може да бъде използвана от нас, за да се свържем с вас по всякакъв 
подходящ начин и да ви предоставим всякаква информация, която смятаме, че може 
да ви бъде полезна.

https://www.forexmart.com/assets/pdf/Tradomart-SV/Privacy%20Policy.pdf
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