
 
 

           

Оценка профила на клиента 

Откъде имате опит и/или познания за търговията със CFD? 

□ От професионалната ми квалификация и/или работа на позиция, изискваща такива познания 

□ От обучителни материали, курсове, семинари, уебинари, консултации 

□ Търгувал съм с демо и/или реална сметка 

□ Нямам предишен опит и/или познания 

Как сте сключвали сделки със CFD? 

□ На демо сметка 

□ На реална сметка 

□ На демо и реална сметка 

□ Не съм сключвал сделки нито на демо, нито на реална сметка 

Каква е средната месечна стойност на сделките със CFD, които сте сключвали през последните 

12 месеца на демо и/или реална сметка? 

□ 1 - 999 евро 

□ 1000 - 24 999 евро 

□ над 25 000 евро 

Колко броя сделки сте сключили със CFD през последните 12 месеца на демо и/или реална 

сметка? 

□ 1 – 10 

□ 11 – 40 

□ Повече от 40 

При търговия със CFD има ли реална доставка на базовия актив? 

□ Да 

□ Не 

□ Не мога да преценя 

Ако направите депозит от 3 000 евро и нивото на ливъридж на инструмента е 1:10, каква е 
максималната сума, с която можете да търгувате? 

□ 300 евро 

□ 30 000 евро 

□ Не мога да преценя 

Кога вашата отворена позиция може да се затвори автоматично (stop-out)? 

□ Когато пазарът се движи в обратна на позицията ми посока и нямам достатъчно капитал, за да изпълня 

изискването за марджин 

□ Когато пазарът се движи в полза на позицията ми 

□ Не мога да преценя 

Какъв вид поръчка може да изберете, за да ограничите загубите при търговия? 

□ Поръчка Take profit 

□ Поръчка Stop loss 

□ Няма такава поръчка 

□ Не мога да преценя 



 
 

           

Вашият приблизителен общ годишен доход: 

□ < 12 000 евро 

□ 12 000 - 30 000 евро 

□ 30 000 - 50 000 евро 

□ 50 000 - 100 000 евро 

□ > 100 000 евро 

Източници на доходи: 

□ Заплата 

□ Спестявания 

□ Наем 

□ Инвестиции, дивиденти 

□ Пенсия 

□ Наследство 

□ Друго: …………………………… 
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