
Споразумение за използване на системата КопиТрейд.

Настоящото Тристранно споразумение (наричано по-долу „Споразумението“) е 
сключено от и между ФорексМарт (наричан по-долу „Компанията“), клиент на 
ФорексМарт, който възнамерява да копира онлайн сделки на някой клиент на 
Компанията за целите на реализиране на печалба и ясно разбира всички 
финансови рискове (наричан по-долу „Последовател“) и клиент - участник в 
системата КопиТрейд - който възнамерява да позволи на Последователя да 
копира неговите/нейните сделки (наричан по-долу „Търговец”).

1. Определения

„Компания“ означава ФорексМарт Груп, която предоставя платформа за 
търговия и система за плащания и сетълменти между Последователя и 
Търговеца (наричана по-долу Системата КопиТрейд).

„Търговец“ означава клиент на Компанията, регистриран в системата 
КопиТрейд като Търговец за целта или с намерение да предостави 
неговите/нейните сделки за копиране, както и да управлява акаунта си от 
свое име и от името на Последователите, които използват системата за 
копиране на неговите/нейните сделки.
„Последовател“ означава клиент на Компанията, регистриран в системата 
КопиТрейд като Последовател с цел или с намерение да копира сделки на 
Търговеца, който участва в системата КопиТрейд.
„Мониторинг“ означава определена страница на уебсайта на Компанията, 
която съдържа информация за Търговците. Тази страница е публично 
достъпна на уебсайта на Компанията в раздела КопиТрейд на Клиентската 
зона и Зоната за Последователи.

2. Общи разпоредби

1. Описание на системата КопиТрейд

Системата КопиТрейд е софтуерен продукт, разработен и притежаван от 
Компанията и предназначен за техническо внедряване и автоматизиране на 
всички процеси на копиране между търговски сметки, регистрирани в 
Компанията. Системата КопиТрейд трябва да осигурява следните 
автоматизирани процеси:

1. Регистрация на Последователя в системата КопиТрейд;

2. Регистрация на Търговеца в системата КопиТрейд;

3. Абонамент на Последователя към сметката на Търговеца с цел копиране 
на поръчките на Търговеца в сметката на Последователя.



4. Изчисляване на комисиона, платена от Последователя на Търговеца за 
копирани и изпълнени печеливши сделки;

5. Изчисляване на комисиона за ден на абонамент, платена от 
Последователя на Търговеца;
6. Комисиона, кредитирана по сметката на Търговеца;

7. Промени, направени от Търговеца в параметрите за копиране на 
неговите/нейните сделки;

8. Промени, направени от Последователя в параметрите на абонамента за 
копиране на сделки;

9. Информация в реално време за сметката на Търговеца, показана в Зоната 
за Последователи.

2. Системата КопиТрейд е достъпна в Клиентската зона за всеки клиент на 
Компанията, регистриран в системата КопиТрейд като Последовател или 
Търговец. Член 6 от Споразумението предоставя технически регламенти на
системата КопиТрейд.

3. Системата КопиТрейд носи рискове, свързани както със сделките, 
извършени от Търговеца, така и с копираните от Последователя. Освен това 
може да има технически смущения поради недостатъци на платформата за 
търговия или системата КопиТрейд.

3. Права и задължения на Компанията.

Настоящото споразумение определя правата и задълженията на Компанията 
в допълнение към правата и задълженията, посочени в Споразумението за 
публична оферта, приети, когато клиент отвори търговска сметка. При 
условие че сървърите на Компанията функционират правилно, Компанията 
ще изпълни всички задължения, посочени в настоящото Споразумение.

1. Копиране на сделки

Компанията одобрява заявката на Последователя за копиране на сделки от 
сметката на Търговеца в сметката на Последователя в рамките на 30 минути 
след като Търговецът приеме заявката.

Компанията копира сделките от сметката на Търговеца в сметката на 
Последователя в реално време с максимално забавяне от 2 минути.

Поръчки, които остават отворени за по-малко от 2 минути, може да не могат 
да бъдат копирани от сметката на Търговеца в сметката на Последователя.



Ако Търговецът регулира нивата на Стоп-лос или Тейк-профит на отворена 
позиция в системата КопиТрейд, горните промени могат да бъдат приложени
към копираните сделки на Последователя със закъснение от около 1-2 
минути. Клиентът се съгласява с възможните последици от това забавяне.

Опциите, закупени по-малко от 2 минути преди тяхното активиране, може да
не могат да бъдат копирани от сметката на Търговеца в саметката на 
Последователя.

2. Печалби и загуби

След като Търговецът получи заявка за копиране на сделки, Компанията 
регулярно записва печалби и загуби от сделки, открити от Търговеца, както и 
сделки, копирани в сметката на Последователя. Тези записи се предоставят 
веднъж на час и са достъпни в Клиентската зона и Зоната за търговци.

3. Отмяна на абонамент за системата КопиТрейд

Ако Последователят или Търговецът направи заявка за отмяна на абонамент, 
Компанията ще я обработи в рамките на 30 минути. Печалбите, които трябва 
да бъдат изплатени на Последователя, могат да се различават от печалбите, 
показани в Зона на Последователите, когато абонаментът бъде отменен, 
включително случаите, когато Търговецът е претърпял загуби, като сделките 
му са били затворени с поръчка за стоп-аут по времето, когато информацията 
се е актуализирала.

4. Защита на средствата на Последователя от теглене от страна на Търговеца

Компанията гарантира, че Търговецът не може да тегли средства от сметката 
на Последователя по време на периода на абонамент. В допълнение, 
Търговецът не може да изтегли средства, необходими за поддържане на 
отворени позиции.

5. Предоставяне на данни за контакт

Компанията гарантира, че информацията за контакт на Търговеца (имейл и 
телефонен номер) и статистиката на неговата/нейната сметка са публично 
достъпни на страницата за мониторинг. Предоставената информация може да 
се използва за връзка с Търговеца.

Компанията гарантира, че данните за контакт на Последователя (имейл и 
телефонен номер) са на разположение на Търговеца, чиито сделки подлежат 
на копиране. Информацията ще стане достъпна за Търговеца, след като 
Търговецът приеме заявката на Последовател за копиране на сделки.

6. Търговецът признава правото на Компанията да отмени, частично или 
изцяло, всяка печалба, получена от Търговеца в системата КопиТрейд, ако 



Компанията открие, че Търговецът е нарушил публичния имидж на 
Компанията чрез каквито и да било средства за комуникация, включително 
имейли, вътрешни съобщения, изпратени до Последователя, чрез описание 
на проект КопиТрейд на страницата за мониторинг и социалните мрежи и др.

7. Компанията има право да променя всякаква информация за Търговеца без 
предизвестие, ако Компанията открие, че Търговецът умишлено е 
предоставил информация, която частично или изцяло повтаря или прилича 
на информацията, предоставена от други Търговци, което може да бъде 
подвеждащо за Последователя. В някои случаи дейността на Търговеца в 
системата КопиТрейд може да бъде прекратена.

8. Компанията гарантира кредитиране на комисиони на Търговеца, ако 
неговите/нейните сделки бъдат копирани от други Търговци. По този начин, 
ако Търговецът №2 копира сделките на Търговеца №1 и ги продаде на 
Последователя №3, тогава Търговец №2 заплаща на Търговеца №1 10% от 
комисионата, платена му от Последователя. Тоест, комисионата се заплаща в
съответствие с параграф 6.9 от настоящото Споразумение.

9. Компанията гарантира, че параметрите на абонамента, избрани от 
Последователя, ще бъдат спазени. Сделките се копират от сметката на 
Търговеца в сметката на Последователя при
условия, определени от Търговеца в настройките, които са избрани от 
Последователя. Условията за копиране остават същите за определен период 
на абонамент, когато Последователят се абонира за Търговеца. В случай, че 
Търговецът промени условията за копиране, тези условия се прилагат само 
за нови абонаменти.

4. Права и задължения на Последователя

Настоящото споразумение определя правата и задълженията на 
Последователя в допълнение към правата и задълженията, установени от 
Споразумението за публична оферта, което е прието от Клиента по време на
процеса на регистрация. Последователят ще упражнява правата до степен, 
разрешена от софтуерните и хардуерните съоръжения на Компанията. В 
случай на технически проблеми и/или неизправности в софтуера, 
Компанията не може да гарантира, че правата на Последователя ще бъдат 
спазени изцяло.

1. Потвърждение на риска

Последователят признава и взема предвид всички рискове, посочени в член 
7 от настоящото Споразумение. Последователят разбира, че информацията 
за възможните рискове, съдържаща се в настоящото разкриване на риска, 
може да не е пълна и приема рискове, основателно причинени от 
Компанията или трета страна.



2. Потвърждение за технически регламент на КопиТрейд

Последователят признава и приема техническите регламенти на системата 
КопиТрейд, описани в член 6 от настоящото Споразумение, и всички 
рискове, свързани с тях.

3. Потвърждение за статута на Компанията в това Споразумение

Последователят признава, че съгласно настоящото Споразумение 
Компанията осигурява техническото изпълнение на системата КопиТрейд и 
не носи отговорност за резултатите от търговията по сметката на 
Търговеца.

4. Свързване с Търговеца относно управлението на сметката

Последователят се свързва директно с Търговеца по всеки въпрос, свързан 
с управлението на сметката на Търговеца, като използва информацията за 
контакт, предоставена в съответствие с параграф 3.5 от настоящото 
Споразумение, ако някое от условията за копиране не е посочено ясно от 
Търговеца в системата КопиТрейд.

1. Копиране на сделки от сметката на Търговеца

Последователят може да заяви копиране на сделки от сметка на 
предпочитан Търговец в Зоната за Последователи. Заявката за копиране на 
сделки не гарантира, че тя ще бъде приета от Търговеца. Процесът на 
копиране на сделки започва в рамките на 30 минути след като заявката е 
приета от Търговеца. Последователят може да копира сделки от 
неограничен брой сметки.

2. Достъп до статистическите данни за сметката на Търговеца
Последователят има пълен достъп до статистическите данни за сметката на
Търговеца, включително данните за баланса, собствения капитал и 
печалбите, налични в реално време, които се актуализират веднъж на час 
при нормални пазарни условия. Въз основа на тази информация 
Последователят може да реши да отмени абонамента за Търговеца. 
Последователят обаче трябва да е наясно с възможни закъснения в 
актуализирането на информацията, които не трябва да надвишават 1 час 
при нормални пазарни условия.

3. Затваряне на сделки в сметката на Последователя

Сделките по сметката на Последователя се затварят в реално време след 
затварянето им по сметката на Търговеца или автоматично в съответствие с 
параграф 6.13 от настоящото Споразумение.
Освен това платформата за търговия позволява на Последователя да 
затваря копирани сделки по свое усмотрение.



1. Отмяна на абонамент

Абонаментът за копиране на сделки се отменя, ако:

1. Търговецът или Последователят поиска да анулира абонамента;

2. Наличните средства по сметката на Последователя не са достатъчни;

3. Наличните средства по сметката на Последователя не са достатъчни за 
плащане на комисионата на Търговеца.

5. Права и задължения на Търговеца

Настоящото споразумение определя правата и задълженията на Търговеца в
допълнение към правата и задълженията, установени от Споразумение за 
публична оферта, което е прието от Клиента по време на процеса на 
регистрация. Търговецът ще се ползва с правата до степен, която е 
разрешена от софтуерните и хардуерните съоръжения на Компанията. В 
случай на технически проблеми и/или неизправности в софтуера, 
Компанията не може да гарантира, че правата на Търговеца ще бъдат 
спазени изцяло.

1. Потвърждение на риска

Последователят признава и взема предвид всички рискове, посочени в член 
7 от настоящото Споразумение. Последователят разбира, че информацията 
за възможните рискове, съдържаща се в настоящото разкриване на риска, 
може да не е пълна и приема рискове, основателно причинени от 
Компанията или трета страна. Търговецът признава пълната отговорност за 
всички загуби, понесени от него/нея или неговите/нейните Последователи, 
които могат да произтекат от неговата/нейната Форекс търговия.

2. Потвърждение за технически регламент на КопиТрейд

Търговецът признава и приема техническите регламенти на системата 
КопиТрейд, описани в член 6 от настоящото Споразумение, и всички рискове,
свързани с тях.



1. Потвърждение на статута на Компанията по това Споразумение

Последователят признава, че съгласно настоящото Споразумение 
Компанията осигурява техническото изпълнение на системата 
КопиТрейд и не носи отговорност за резултатите от търговията в 
сметката на Търговеца. Компанията не е принципал или бенефициент 
на каквито и да е сделки и/или печалби на Търговеца.
2. Свързване с Последователя относно управлението на сметката

Търговецът се свързва директно с Последователя по всеки въпрос, 
свързан с управлението на сметката на Търговеца, като използва 
данни за контакт, предоставени в съответствие с параграф 3.5. от 
настоящото Споразумение, ако някой от условията за копиране не е 
ясно посочено от Търговеца в системата КопиТрейд. Търговецът ще 
отговори на заявката на Последователя в рамките на 72 часа по време
на периода на абонамент и в рамките на 30 дни след прекратяване на 
абонамента.

3. Информация за мониторинг

След като Търговецът се регистрира в системата КопиТрейд, 
неговата/нейната сметка ще бъде автоматично добавена към Списъка
за наблюдение, който е достъпен на уебсайта на Компанията и в 
Клиентската зона.

4. Копиране на сделки от сметката на Търговеца

След като Търговецът се регистрира в системата КопиТрейд, той/тя 
може да приема заявки на Последователи за копиране на сделки. 
Търговецът има право да отхвърли заявката по всяко време.
Независимо от това, ако Последователят претърпи загуби в резултат 
на копиране на сделки, Търговецът не може да отмени абонамента 
само по свое собствено решение без предварително уведомление.
5. Отмяна на абонамента в системата КопиТрейд

Копирането на сделки в системата КопиТрейд се променя в следните 
случаи:

1. Търговецът отменя абонамента, като щракне върху „Отмяна на 
абонамент“ в Зоната за Търговци;

2. Последователят отменя абонамента, като щракне върху „Отмяна на
абонамент“ в Зоната за Последователи;

3. На Последователя липсват средства в сметката, за да плати 
комисиона на Търговеца;

4. Компанията отменя абонамента, след като Последователят и 
Търговецът са подали заявка за отмяна до Отдела за поддръжка.

8. В случай, че Последователят претърпи загуби от копирани сделки, 
Търговецът не може да отмени абонамента на Последователя само по 
свое собствено решение без предварително уведомление.
9. Комисиона, която се изплаща на Търговеца



В случай че Последователят е получил печалби от копираните сделки в
рамките на периода на абонамент, комисионата, посочена в член 6 от 
настоящото Споразумение, се кредитира по сметката на Търговеца или
друга сметка, ако е посочена, в съответствие с параграф 6.9.

6. Технически регламенти на системата КопиТрейд

1. Техническите регламенти на системата КопиТрейд описват редица 
технически процеси и тяхната продължителност. Търговецът и 
Последователят признават и поемат всички възможни недостатъци на 
процесите, описани тук, поради технически проблеми и/или софтуерни 
грешки.
2. Техническите регламенти на системата КопиТрейд се прилагат към 
следните процеси:

1. Регистрация на Последователя и Търговеца в системата КопиТрейд в
Клиентската зона на Компанията;
2. Съхранение на информация за контакт на Търговеца и 
Последователя. Информацията ще се използва за комуникация на 
страните по настоящото Споразумение;

3. Заявката на Последователя за копиране на сделки;

4. Приемането или отказването на заявката на Последователя от 
страна на Търговеца;

5. Запис на сделки, копирани от Последователя от сметката на 
Търговеца;

6. Запис на валутни двойки в сделки, които да бъдат копирани от 
Последователя;

7. Запис на комисиона за всяка печеливша сделка, която следва да се 
плаща от Последователя на Търговеца;

8. Запис на комисиона за 0,01 лот от всяка печеливша сделка, която 
следва да бъде платена от Последователя на Търговеца;

9. Запис на дял от печалбата, който следва да бъде изплатен от 
Последователя на Търговеца;

10. Запис на дневна комисиона, която следва да се плаща от 
Последователя на Търговеца всеки ден, с изключение на почивните 
дни и дните, през които Форекс пазарът не работи;

11. Онлайн копиране на сделки в сметката на Последователя от 
сметката на Търговеца;

12. Заявката на Последователя за отмяна на абонамент;



13. Заявката на Търговеца за отмяна на абонамент;

14. Прекратяване на копиране на сделки от сметката на Търговеца към
сметката на Последователя;

15. Предоставяне на всеки Последовател на достъп до статистически 
данни за системата КопиТрейд в списъка за наблюдение и подробности
за сметката на Търговеца;
16. Автоматично затваряне на сделки в сметката на Последователя.

3. Регистрация

1. Регистрация на Последователя

След като клиентът приеме настоящото Споразумение в Клиентската 
зона на Компанията, той/тя се регистрира в системата КопиТрейд като 
Последовател. По време на процеса на регистрация Последователят 
въвежда своите данни за контакт (имейл, телефонен номер и уеб 
месинджъри), които ще бъдат достъпни за Търговци, чиито сделки 
копира Последователят. Последователят може да промени данните си за
контакт по всяко време. Зоната за Последователи ще бъде достъпна за 
Последователя в Клиентската зона на Компанията, след като 
Последователят завърши регистрацията.

2. Регистрация на Търговеца

След като клиентът приеме настоящото Споразумение в Клиентската 
зона на Компанията, той/тя се регистрира в системата КопиТрейд като 
Търговец. По време на процеса на регистрация, Търговецът въвежда 
своите данни за контакт (имейл, телефонен номер и уеб месинджъри), 
които ще бъдат достъпни за Последователите, които копират сделките 
от сметката на Търговеца. Търговецът може да промени информацията 
за контакт по всяко време.

По време на процеса на регистрация, Търговецът определя размер на 
комисиона, която да бъде кредитирана по сметката на Търговеца от 
сметката на Последователя за всяка затворена печеливша сделка, 
копирана от Последователя, и комисиона, която да бъде кредитирана от 
сметката на Последователя за всеки ден на абонамент, с изключение на 
почивни дни на Форекс пазара. Зоната за Търговеца ще бъде на 
разположение на Търговеца в Клиентската зона на Компанията, след 
като Търговецът приключи регистрацията.

3. При избора на Търговец, Последователят трябва да обърне внимание 
на типа сметка на Търговеца. Последователят и Търговецът трябва да 
имат един и същ тип сметка, за да извършват успешно копиране на 
сделки. В противен случай абонаментът за избрания търговец няма да 
бъде достъпен.

4. Заявка на Последовател за копиране на сделки

Последователят заявява копиране на сделките на Търговеца, като 
избере Търговеца в Списъка за наблюдение.



В случай, че Търговецът е приел заявка, системата ще започне онлайн 
копиране на сделки в рамките на 30 минути след приемането. В случай 
че Търговецът откаже заявката, системата няма да започне да копира 
сделки в сметката на Последователя.

5. Приемане на заявки за търговия с копиране от Търговеца

Търговецът има достъп до нови заявки за търговия с копиране в Зоната 
на Търговеца. Търговецът има право да приеме/отхвърли всяка заявка, 
като избере съответната опция в Зоната на Търговеца в рамките на 72 
часа след получаване на заявка. Игнорираната от Търговеца заявка ще 
бъде автоматично анулирана в рамките на следващите 72 часа след 
получаване на заявката.

6. Копиране на сделки в сметката на Последователя

След като Търговецът приеме заявка за копиране на своите сделки в 
сметката на Последователя, системата започва да копира сделки в 
режим в реално време в рамките на 30 минути.

7. Анулиране на копиране на сделки в сметката на Последователя

Когато Последователят отмени абонамента си за копиране на сделки, 
системата спира процеса на копиране в рамките на 30 минути.

8. Актуализиране на данните за печалбите на Търговец/ Последовател

Данните за печалбите на Търговеца и Последователя се актуализират 
редовно. Тази информация е представена в Зоната на Търговеца/Зоната 
за Последователите.

9. Комисиони, зачислени по сметката на Търговеца

Изчисляването и начисляването на комисиони по сметката на Търговеца 
е напълно автоматичен процес. Ако абонаментът бъде отменен и 
Последователят спечели печалба, комисиона за сделка, комисиона за 
0,01 лот и дял от печалбата ще бъдат удържани от сметката на 
Последователя и кредитирани в сметката на Търговеца. Комисионата се 
изчислява въз основа на резултатите от търговията (обща печалба и 
обща загуба), получени през периода на абонамент в системата 
КопиТрейд. Дневна комисиона се удържа от сметката на Последователя 
и се кредитира по сметката на Търговеца в края на всеки ден, с 
изключение на почивните дни на Форекс пазара.

1. Попълване на сметката на Tърговеца

Търговецът може да депозира средства в сметката си, като следва 
стандартна процедура в раздела за сигурност на официалния уебсайт
на Kомпанията. Депозираните средства се кредитират по сметката на
Търговеца, след като са получени от Kомпанията.

2. Попълване на сметката на Последователя

Последователят може да депозира средства в сметката си, като 



следва стандартна процедура в раздела за сигурност на официалния 
уебсайт на Компанията. Депозираните средства се кредитират по 
сметката на Последователя, след като са получени от Компанията.

3. Достъп до статистиката в системата КопиТрейд. Статистиката в 
системата КопиТрейд включва:
1. Мониторинг на сметки в Клиентската зона. Страницата за 
наблюдение може да бъде представена и на официалния уебсайт на 
Компанията и/или уебсайтовете на официалните партньори на 
Компанията;
2. Данни за баланса и свободния маржин към момента на последната 
актуализация;

3. Текущо копиране на сделки от сметката на Търговеца и история на 
абонаментите;

13. Статистическите данни на КопиТрейд, предоставени от 
Компанията, са насочени към Последователя, за да може той/тя да 
наблюдава дейността на Търговеца. В същото време Търговецът и 
Последователят трябва да са наясно с възможни закъснения в 
актуализацията на статистиката, които не надвишават 1-2 часа при 
нормални пазарни условия.

14. Автоматично затваряне на сделки в сметката на Последователя.

1. Ако Последователят няма достатъчно средства за копиране на 
сделки, всички наскоро копирани сделки в сметката на 
Последователя ще бъдат анулирани на текущата цена. Сделките 
няма да бъдат затворени, ако Последователят активира опцията в 
Клиентската зона, която държи отворените сделки в случай на 
недостатъчно средства за отваряне на нови сделки.

2. Ако на Последователя липсват средства за плащане на комисиона 
на Търговеца, всички наскоро копирани сделки в сметката на 
Последователя ще бъдат затворени на текущата цена.

15. Ако сметките на Търговеца и Последователя са регистрирани под 
името на едно и също физическо или юридическо лице или близък 
роднина, поръчки не могат да бъдат копирани между такива сметки, 
ако е зададена комисиона за лот.

16. В случай на противоположни позиции, частично затворените 
сделки не се копират в сметката на Последователя.

7. Предупреждение за риск

1. Чрез регистрация в системата КопиТрейд, Търговецът и 
Последователят потвърждават и приемат това Предупреждение за 
риск.

2. Последователят ясно разбира риска от загуба, свързан с неуспешна
търговия в сметката на Търговеца.
3. Последователят потвърждава, че данните, предоставени в 
статистиката на КопиТрейд, както е посочено в параграф 6.12 от 
настоящото Споразумение, могат да се различават от действителната



информация. Освен всичко друго, Търговецът може да понесе 
значителни загуби по времето, когато статистиката все още не е 
актуализирана. Забавянията при актуализирането на баланса, 
свободния маржин и друга информация не трябва да надвишават 1-2 
часа при нормални пазарни условия.

4. Последователят признава и приема всички рискове, свързани със 
забавянето на актуализацията в статистиката за печалбите, баланса 
и свободния маржин. Последователят разбира, че данните, 
предоставени в Зоната за Последователите, могат да се различават 
от информацията, използвана за изчисляване на печалбите, получени 
от Последователя от копиране на сделки.



1. Търговецът и Последователят признават и поемат всички рискове, 
свързани с възможни закъснения при обработката на заявки от 
системата. Такива закъснения могат да надвишават 15 минути. В 
случай на технически проблеми от страна на Компанията, 
своевременното одобрение или анулиране на абонамента, както и 
актуализиране на статистиката в системата за копиране не могат да 
бъдат гарантирани от Компанията. Последователят и Търговецът 
приемат и признават факта, че всички рискове, свързани с възможни 
закъснения в обработката на заявки от системата КопиТрейд, могат да 
доведат до загуби както за Търговеца, така и за Последователя.

8. Искове и спорове

1. Търговецът и Последователят са длъжни да положат всички усилия 
за уреждане на всякакви искове и спорове, свързани с технически 
регламенти на системата КопиТрейд, чрез комуникация по имейл с 
Компанията. Страните се задължават да пазят цялата информация в 
поверителност, докато искът или спорът не бъдат разрешени.
2. Компанията ще отговори на всички жалби и спорове, свързани с 
функционирането на системата КопиТрейд, в рамките на 30 дни от 
датата на получаване. Компанията не разглежда искове или спорове, 
свързани със загуби, които са резултат от дейността на Търговеца на 
валутния пазар.

3. Всички искове и спорове са предмет на настоящото Споразумение и 
здравия разум, в случай че някой аспект на системата КопиТрейд не е 
напълно разкрит в това Споразумение.

9. Език

1. Езикът на настоящото Споразумение е английски.

2. За удобство Компанията може да предостави версията на 
Споразумението на език, различен от английския. Преведената версия 
на Споразумението има само информативен характер.

3. В случай на несъответствия между английската версия на 
настоящото Споразумение и всеки превод, английската версия ще има 
предимство.


