
Опциондардың Жария оферта шарты.

1.Терминдер және анықтамалар.

Компания- Форекс нарығында опциондар жасасу мүмкіндігін және осы Келісімге сәйкес 
Клиентпен өзара есеп айырысу жүйесін беретін ИнстаФорекс Компаниялар тобы.

«Форекс Опциондар» сервисі- бұдан әрі Сервис деп аталатын, Компания сайтының 
клиенттік бөлігінің опциондарды жасау формасы, ағымдағы опциондар бойынша ақпарат 
формасы, мұрағаттық опциондар бойынша ақпарат формасы, мұрағаттық котировкалар 
бойынша ақпарат формасы сияқты формаларынан тұратын, аппараттық-бағдарламалық 
құралдар кешені.

Клиент - ИнстаФорекс Компаниясында шоты бар, Сервис арқылы Форекс нарығындасауда 
операцияларын жүзеге асыру мақсатында осы офертаны нақтылайтын жеке тұлға немесе 
белгіленген формада тіркелген заңды тұлға.

Сауда аспаптары - опциондар сатып алу үшін қол жетімді валюта жұптарының және басқа 
да аспаптардың тізбесі.

Опцион - опционның қолданылу қоса алғандағы, пайда алу немесе шығынның нақты 
белгіленген шарттары бар, сондай-ақ сауда операцияларының пайдалылық немесе 
шығынды анықтаудың сыни деңгейлері бар, Компанияның бағдарламалық жасақтамасын 
пайдалана отырып жүргізілетін, сауда операциясы.

Дискреттілік - опцион әрекетінің басталу және аяқталу уақытын таңдап алуға болатын 
минималды қадам.

Профит коэффициенті - мәміле жасау алдында опционның таңдалған шарттарына 
байланысты жүйемен анықталатын коэффициент.

Опционның құны - Клиент анықтайтын опционды сатып алу сомасы.

Опционның талабы - келесі параметрден тұратын логикалық өрнек: сауда аспабы, көтеру 
немесе төмендету шарты, Клиент опционды сатып алу кезінде белгілеген опцион 
әрекетінің күні, басталу және аяқталу уақыты. Опционның ұтысты немесе ұтыссыз екенін 
анықтайды.



Опционның ұтысы - опцион әрекетінің аяқталу сәтіне опцион әрекетінің басталу сәтінде 
таңдалған сауда аспабы бойынша бағасы цены опцион әрекетінің аяқталу сәтіндегі 
бағадан жоғары немесе төмен болатын, опционның шарты орындалатын жағдай 
(опционның таңдап алған шартына қарай).

Опционның ұтылысы - опцион әрекетінің аяқталу сәтіне опционның шарты 
орындалмайтын жағдай.

Ашық опцион немесе әрекеттегі опцион - әрекеттің басталу уақытына қатысты шарты 
орындалатын опцион.

Жабық опцион немесе орындалған опцион - ұтыс немесе ұтылыс статусы бар опцион.

Опционды жасасу- Клиент пен Компания арасында жасалған мәміленің түрі, оған мыналар
кіреді: таңдап алған сауда аспабын, болжамды трендті, опционның әрекеттегі уақытын 
тиянақтау, сондай-ақ опцион құнын Клиенттің сауда шотынан шегеру.

Опционды сатып алу - әрекеттің басталу уақытына қатысты жасалған опционның шарты 
орындалатын сәттен бастап күшіне енетін Клиент пен Компания арасында жасалған 
мәміле.

Опционды сату - ұтыс немесе ұтылыс статусы берілген әрекеттегі опционды жабу деп 
түсінілетін, Клиент пен Компания арасында жасалған мәміле.

2.Жалпы талаптар.

1.Осы Келісім Компания Клиентке Форекс нарығында опциондарды жасау 
мүмкіндігін беретін шарттарды айқындайды.
2.Осы Келісім сауда шотын ашу кезінде қабылданатын, Клиент пен Компания 
арасында қызмет көрсетудің жалпы шартына қосымша Келісім болып табылады.
3.Осы Келісім қол қойюды талап етпейді және тетікті басқаннан кейін қабылданған 
болып есептеледі.
4.Клиент қағидалармен толық танысқанын растайды және үшінші тұлғалар 
тарапынан оның сауда шотына кіріп, есептік жазбасын бұзу жағдайларын қоса 
алғанда, бірақ олармен шектелмей, Сервис арқылы мәмілелерді жүзеге асыруға 
байланысты тәуекелдерді толығымен қабылдайды.

3.Сервис жұмысының жалпы принциптері.

1.Опциондарды сатып алу уақыты



1.«Форекс Опциондар» сервисі дүйсенбіден 00:01 GMT+2 жұмаға 23:59 
GMT+2 дейін қолжетімді, жазғы және қысқы уақытқа ауысу АҚШ-тың 
стандарттарына сәйкес наурыздың екінші жексенбісінде және қарашаның 
бірінші жексенбісінде жүзеге асырылады.
2.Біркүндік бинарлық опциондарды сатып алу дүйсенбіден 00:01 жұмаға 
23.58 дейін жүзеге асырылады.
3.Мерзімдік бинарлық опциондарды сатып алу дүйсенбіден 00:05 жұмаға 
23.50 дейін жүзеге асырылады.

2.Сервисте тіркелу Осы Келісімді Клиенттік кабинетте құптау арқылы жүзеге 
асырылады, содан кейін Клиент сауда операцияларын жасауына болады.
3.Сервисте авторлану ИнстаФорекс Клиенттік кабинетінде авторланумен 
толығымен сәйкес келеді, оған кіргеннен кейін Клиент Сервиске кіріп, менюден 
"Форекс Опциондар" пунктын таңдай алады.

4.Техникалық сипаттамасы.

1.Опционның бағасын сатып алу немесе сату сәтінде тиянақтау «Котировкалар 
мұрағатында» берілген шырақты ашу котировкалары бойынша жүргізіледі. Сервис 
жұмысының техникалық ерекшеліктерімен байланысты бірқатар жағдайларда 
(мысалы, Компанияның нақты серверлері арасындағы 1-2 секундтай уақыт 
айырмасы), «Котировкалар мұрағатындағы» мәліметтердің бірінші InstaForex-USA 
сервермен бірнеше пунктке алшақтық орын алуы мүмкін.
2.Бір күнде жасасатын опциондар саны шектелмеген.
3.Біркүндік бинарлық опциондарды жасасу уақытының алғашқы 30 минутында 
дискреттілік 1 құрайды, қалған уақытта дискреттілік 5 минутқа тең.
4.Мерзімдік бинарлық опциондарды сатып алу және сату арасындағы интервал 4 
аптадан аспауы тиіс. Мерзімдік бинарлық опциондардың дискреттілігі 5 минутқа 
тең.
5.Опциондарды жасасқаннан кейін Клиенттің сауда шотынан жасалған опционның 
құнына тек сома шегеріледі. Опцион ұтысты болса, Клиенттің шотына профит 
коэффициентіне көбейтілетін опционның құны қайтарылады, ұтылса опционның 
құны қайтарылмайды.
6.Жасасқан опционды басталу уақытына кемінде 3 минут қалғанда опционды жоя 
аласыз, бұл ретте Клиенттен опцион құнынан 10% ұсталады. Қолданыстағы 
опциондар жойылуға жатпайды.
7.Нарықтың төменгі құбылмалылығы кезінде опционды жасасу жағдайында 
опционның құны толық қайтарылып, Компания опционды болдырмауы мүмкін. 
Әдетте, осы кезеңде опционды жасасқанда Компания Клиентті алқымалы 
хабарлама арқылы хабардар етеді.
8.silver, gold сауда аспаптары бойынша серверлік уақыттың 00:00 бастап 01:05 
дейін опционды жасасу қол жетімді болмақ.
9.Егер таңдап алған сауда аспаптары бойынша опционның әрекеті басталар кездегі
бағасы опционның әрекеті аяқталар кездегі бағағмен бірдей болса, бұл опцион 
құнын көтеруге немесе төмендетуге таңдалған шарт орын алмау себепті, ұтылысты
болып саналады.
10.Опционның шарты әрбір нақты опцион үшін оның барлық қолданылу кезеңіне 
жарамды және өзгертілмейді.

5.Тәуекелдер туралы ескерту.



1.Клиент авторлану мәліметтерінің сақталуына жауапты және Сервис арқылы 
жүзеге асырылған кез келген мәміленің тапсырыс ретінде қарастыралуымен 
келіседі.
2.Клиент нарықтық емес котировкалар анықталған кезде, техникалық сипаттағы 
және басқа да оқиғалар форс-мажорлық сипаттағы жағдайларда, орындалған 
опционның нәтижесін Компания Клиенттің немесе Компанияның пайдасына қайта 
қаралуы мүмкін екенімен келіседі.
3.Қаржы нарықтарындағы сауда кезінде шығын тәуекелдері өте елеулі болып және
қаражатты жоғалтуға әкеп соғуы мүмкін. Клиент осы тәуекелдерді түсінеді және 
оларды ескеру мен олардың алдын алу жауапкершілігін толығымен өзіне алады.

6.Дауларды және жанжалдарды шешу.

1.Барлық дау-жанжалдар тараптар электрондық пошта бойынша хат алмасу 
арқылы жазбаша түрде шешуге міндеттеледі.
2.Даулы жағдайлар туындаған жағдайда Клиент а 
option.support@mail.instaforex.com келесі түрдегі өтінім толтыруға міндеттенеді:

1.Клиенттің толық аты-жөні;
2.Проблемалық жағдайдың туындаған күні және уақыты;
3.Жағдайдың мәнін нақты сипаттау.

3.Клиент Компания қызметінің тіл тигізіп немесе сес көрсету түрінде жазылған 
сұраныстарына жауап қатпауғақұқылы екендігімен келіседі .
4.Компанияның Клиенттің шағымдарын қарау мерзімі 10 жұмыс күнінен артық 
емес. Кейбір жағдайларда қосымша ақпарат алу мақсатында мерзімі ұзартылуы 
мүмкін.

7.Қорытынды ережелер.

1.Келісімнің қолданылу мерзімі осы Келісім қабылданған күннен бастап он екі айды 
құрайды.
2.Осы Келісім шарттарын орындаған жағдайда, соңғысы белгісіз уақытқа 
ұзартылған болып саналады.
3.Осы Келісім бойынша шарттарды Компания күнтізбелік 5 күн бұрын алдын ала 
хабардар ете отырып, бір жақты тәртіпте өзгертуі немесе толықтыруы мүмкін.
4.Клиент осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Компания 
біржақты тәртіпте шартты бұзуға құқылы.

8.Келісімнің тілі.

1.Шарттың негізгі тілі ағылшын тілі болып табылады.
2.Клиенттерге ыңғайлы болу үшін Компания шарттың басқа да тілдерге 
аудармасын ұсынуы мүмкін. Бұл аударма тек қана ақпараттық сипатта болады.
3.Егер осы келісімнің ағылшын тіліндегі нұсқасы мен оның аудармасы арасындағы 
кез -келген қайшылықтар орын алса, ағылшын тіліндегі нұсқасына басымдық 
беріледі.


	Опциондардың Жария оферта шарты.

