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ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА ОТ ОТРИЦАТЕЛЕН БАЛАНС  

 

В сила от 01 май 2019 година 

 

1. Обхват 

Политиката е приложима за професионални клиенти на БенчМарк Финанс, които имат 

търговска сметка в платформите MetaTrader 4/5. Политиката не се прилага за 

непрофесионални клиенти, тъй като всички непрофесионални клиенти имат пълна и 

безусловна защита от отрицателно салдо в съответствие с разпорежданията 

Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA). 

2. Цели 

Целта на политиката е да изясни рамките, условията и обстоятелствата, при които 

БенчМарк Финанс може да възстанови за своя сметка натрупан отрицателен баланс по 

клиентски сметки. 

3. Описание на Политиката 

Тъй като продуктите в платформите MetaTrader 4/5 се предлагат на марджин, е 

възможно при определени обстоятелства търговската сметка на клиента да излезе на 

отрицателен баланс. Ако клиент е натрупал отрицателно салдо по сметката си и желае 

да бъде компенсиран, той трябва да уведоми БенчМарк Финанс за това свое желание. 

БенчМарк Финанс ще направи оценка на запитването и по свое усмотрение може да 

компенсира частично или изцяло отрицателния баланс, както и да постави допълнителни 

условия на клиента за минимален депозит или разсрочено покриване на отрицателното 

салдо, чрез генерирани комисиони от търговия. Ако клиентът има повече от една 

търговска сметка, балансите по тези сметки може да бъдат нетирани. 

Максималната стойност, до която БенчМарк Финанс може да покрие отрицателно салдо 

е 10 000 валутни единици, EUR или USD, в зависимост от валутата на търговската сметка 

на клиента. 
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4. Изключения от Политиката  

Клиентите могат да бъдат изключени от настоящата политика при следните 

обстоятелства: 

4.1. Негативният баланс е настъпил при необичайни пазарни условия или извънредни 

пазарни движения (волатилност) или негативният баланс е възникнал вследствие на 

разлика между цената на затваряне на финансовия инструмент в петък и цената на 

отваряне на финансовия инструмент в понеделник (пазарен гап). 

4.2. Негативният баланс е свързан или е резултат от пряко или непряко нарушение от 

страна на клиента, на която и да е разпоредба от Общите условия на БенчМарк Финанс, 

Правила, приложими към договорите за търговия на международни финансови пазари, 

чрез платформи, предлагани от ИП БенчМарк Финанс или от нарушаване на пазарните 

правила или практики, включително, но не само, приложимите нормативни разпоредби 

и регулативни решения, законите на страната на произход на клиента, страната на 

пребиваване на клиента или всяка страна в европейската икономическа зона; 

4.3. Негативният баланс е свързан или е резултат от използване на методи на търговия 

като скалпинг (scalping), арбитраж (arbitrage) и други техники, при които клиентът цели 

да се възползва от грешки и/или забава в котировките, и/или други слабости в 

електронната платформа за търговия, включително, когато това се осъществява чрез 

автоматизирана експертна система, скрипт, API или друг софтуер, разработен от трети 

страни, са неприемливи и неетични. При условие, че към момента на сключване на 

дадена сделка е имало грешка и/или забава в котировките и/или друга слабост в 

електронните платформи и съществува основателно предположение, че клиентът се е 

възползвал или е направил опит да се възползва от тях; 

4.4. БенчМарк Финанс счита, че клиентът е злоупотребил със защитата, предоставена 

съгласно тази политика в ущърб на дружеството. Това, без ограничение, включва 

ситуации, при които клиентът е действал недобросъвестно като е следвал стратегии, при 

които да се ползва от защитата от отрицателен баланс сам или в сътрудничество с друг 

клиент; 

4.5. БенчМарк Финанс вече е уведомил клиента, че е изключен от настоящата Политика; 

4.6. Реализираният отрицателен резултат по търговската сметка на клиента е вследствие 

обстоятелства, при които не могат да се извършват сделки, няма котировки или сделките 

са в отклонение от пазарните котировки, или са били налице временни технически 

затруднения в определена многостранна система за търговия, организирана система за 

търговия, регулиран пазар или доставчик на ликвидност; 

4.7. Негативният баланс е свързан с форсмажорни обстоятелства като природни 

бедствия, война, тероризъм, умишлени щети, граждански размирици, индустриални 

актове, извънредно пазарно събитие или действия и наредби на правителствени или 

наднационални органи или власти, които възпрепятстват организирания пазар във 

връзка с нарежданията на клиента.  
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5. Други  

Настоящата политика има значението и е считана от БенчМарк Финанс като добра 

търговска практика, прилагана в отношенията с лоялни клиенти. При възникнали 

спорове, свързани с излизане на отрицателно салдо на клиент, те се уреждат спрямо 

условията в сключения с клиента договор за търговия с финансови инструменти, Общите 

условия на БенчМарк Финанс, Правилата, приложими към договорите за търговия на 

международни финансови пазари, чрез платформи, предлагани от ИП БенчМарк Финанс, 

Политиката за изпълнение на клиентски нареждания и останалите приложими в 

отношенията с клиента документи, с които клиентът се е съгласил при сключване на 

договор с БенчМарк Финанс. 

БенчМарк Финанс си запазва правото на промени или да прекрати прилагането на 

настоящата политика по всяко време без предизвестие. 


