
Ограничаване на отговорността 

Тези страници съдържат информация относно услугите и продуктите на БенчМарк Финанс. 

Материалът е предназначен само за информационни цели и никоя информация, съдържаща се тук, 

не съставлява препоръка за покупка или продажба на стоки, акции или други ценни книжа, нито е 

предназначена да служи за основа на някакво инвестиционно решение. БенчМарк Финанс не носи 

отговорност пред който и да е клиент или трето лице за точността на информацията или пазарни 

курсове, предоставени на клиента, нито за настъпили вследствие на тях забавяния, неточности, 

грешки, прекъсвания или пропуски, за преки или косвени загуби, причинени от или вследствие на 

споменатите забавяния, неточности, грешки, прекъсвания или пропуски и/или прекъсване на 

услугата. БенчМарк Финанс не носи отговорност за съдържанието на който и да е друг сайт, 

свързан или не с настоящия сайт, както и за каквито и да е последици от ваши действия, 

основаващи се на съдържанието на друг сайт. 

Чуждестранната борсова търговия и инвестирането в деривати могат да бъдат много рискови и да 

доведат както до загуби, така и до печалба. Чуждестранната борсова търговия и инвестирането в 

деривати не е подходящо за голяма част от непрофесионалните инвеститори и следва да се 

използват само средства, които могат да бъдат рискувани. Уеб сайтът не взема под внимание 

инвестиционните цели, финансовото положение или специалните изисквания на отделните 

потребители. Вие трябва внимателно да обмислите вашето финансово положение и да се 

консултирате с вашия финансов съветник дали е подходящо във вашата ситуация да инвестирате 

или да предприемате каквито и да сделки. Сайтът на БенчМарк Финанс е достъпен навсякъде по 

света. Това може да е причина описаните ценни книжа и финансови инструменти да не са законово 

позволени за всички групи инвеститори във всички територии или достъпът до такива уебсайтове 

да е обект на правни ограничения. Потребителите, за които има установена такава забрана, нямат 

право на достъп до този сайт. 

Отварянето на този сайт не прави потребителя клиент на БенчМарк Финанс и БенчМарк Финанс 

няма към такъв потребител каквито и да е задължения или отговорности. 

Други компании могат да рекламират своите услуги чрез линкове и банери, разположени на уеб 

сайта. БенчМарк Финанс не носи отговорност или задължения за услугите, предлагани от всеки 

друг сайт или компания, която вие може да посетите в резултат на подобни линкове или банери. 

Ако решите да действате въз основа на каквито и да е такива оферти или информация, вие правите 

това изцяло на ваш собствен риск. 

Българската версия на този уебсайт е оригиналната версия и БенчМарк Финанс не носи 

отговорност за грешен, неточен или подвеждащ превод на страницата на други езици.


