
Options Trading Agreement.

1.Termen en definities

Het bedrijf – InstaForex Groep dat een kans geeft om optie trade verrichtingen uit te voeren op 
de Forex markt en de systeem regelingen tussen het bedrijf en de klant in de huidige bepaling.

Optie aankoop service (in het vervolg naar gerefereerd met de dienst) – een complex systeem 
van hardware en software faciliteiten bestaande uit de volgende formulieren van Client Cabinet 
op de website van het bedrijf: optie aankoop formulier, huidige positie informatie formulier, 
archief optie informatie formulier, quotes archief.

Klant – een individu of een legale entiteit die een account heeft bij InstaForex, die de 
overeenkomst heeft geaccepteerd met het doel om optie trading uit te voeren op Forex via de 
dienst.

Trading instrumenten – de lijst van valutaparen en andere financiële instrumenten beschikbaar 
voor optie trading.

Optie – een trading verrichting uitgevoerd via de dienst met vastgestelde vervaltijd, winst en 
verlies voorwaarden evenals de kritieke niveau's voor het vaststelleng van de winnende of 
verliezende status van een verrichting.

Toename – het minimale verschil van optie activatie en sluittijd.

Winst coëfficiënt – het coëfficiënt ingesteld door het systeem bij het uitvoeren van de optie 
aankoop afhangend van de optievoorwaarden.

Optie waarde– het aantal gekochte opties ingesteld door de klant.

Optie voorwaarde – de logische expressie die het trading instrument omvat, optie type (put of 
call), datum, activatie- en sluittijd ingesteld door de klant bij het kopen van een optie.

Winnende of in-the-money optie – een optie waarvan de voorwaarden zijn volbracht bij het 
sluiten ervan. Het betekent dat de activatie prijs van een geselecteerde trade instrument hoger 
of lager is dan de sluitprijs (afhangend van de geselecteerde optie type).



Verliezende of out-of-the-money option – een optie met niet volbrachte voorwaarden op het 
moment van het sluiten.

Open optie of actieve optie – een optie waarvan de activatie voorwaarde was volbracht.

Gesloten optie – een optie met winnende of verliezende status.

Optie aankoop – de opdracht van de klant aan het bedrijf dat het trading instrument instelt, 
optie type (put of call), optie geldigheidsduur, en optiewaarde.

Optie activatie – de deal tussen de klant en het bedrijf dat in werking treedt bij het volbrengen 
van de activatie voorwaarden.

Optie sluiting – de deal tussen de klant en het bedrijf dat het sluiten van een actieve optie 
betekent en toewijzing van de in-the-money of out-of-the-money status.

2.Algemene omstandigheden

1.De huidige bepaling geeft de voorwaarden aan waaronder het bedrijf de klant een 
kans geeft om optie trading verrichtingen uit te voeren op de Forex market.
2.De huidige bepaling is een supplement bij de Public Offer Agreement geaccepteerd 
door de klant bij het openen van een trading account met InstaForex.
3.De huidige bepaling heeft geen ondertekening nodig en wordt als geaccepteerd 
geacht na het klikken op de knop.
4.De klant begrijpt en accepteert de voorwaarden van de huidige bepaling en neemt 
risico's gerelateerd aan het uitvoeren van verrichtingen aan via de dienst, inclusief maar 
niet gelimiteerd zaken wanner het Customer’s account is gehackt en toegang tot de 
trade operaties zijn gestolen door derden.

3.Algemene principes van dienst functioneren

1.Optie aankooptijd

1.De optie aankooptijd is beschikbaar van 00:01 (GMT+2) maandag tot 23:50 
(GMT+2) vrijdag. Volgens de U.S. standaarden, begint de zomertijd op de 
tweede zondag van maart en eindigt op de eerste zondag in november.
2.De binnen daagse binaire optie aankoop is beschikbaar van 00:01 maandag tot
23:58 vrijdag.
3.De verstrijkende binaire optie aankoop is beschikbaar van 00:05 maandag tot 
23:50 vrijdag.



2.De klant registreert met de dienst door de huidige bepaling in Client Cabinet te 
accepteren, waarna de klant opties kan kopen.
3.Autorisatie in de dienst valt volledige samen met die in InstaForex Client Cabinet. Na 
in te loggen kan de klant toegang krijgen tot de dienst door op Forex Opties te klikken 
in het menu van Cabinet.

4.Technische omschrijving

1.De prijs bij het activeren en sluiten van een optie is de candle open prijs in het Quotes
Archief. In sommige gevallen gerelateerd aan de eigenaardigheden van de dienst (vooral
in de 1-2 minuten verschil tussen de tijd van de servers), het verschil tussen de quotes 
en het Quotes Archief en de eerste InstaForex-USA server kan een aantal punten zijn.
2.het aantal gekochte opties is niet gelimiteerd binnen een dag.
3.Binnen de eerste 30 minute na de intraday binaire opties zijn geactiveerd, is de 
toename 1 minuut, later is het 5 minuten.
4.De interval tussen de verlopen binaire optie activatie datum en sluiting hoort niet 
groter te zijn dan 4 weken. De toename van verloop binaire opties is 5 minuten.
5.Nadat een optie is gekocht, is de waarde ervan opgenomen van het Customer 
account. In het geval dat de optie in-the-money is, wordt de waarde ervan 
vermenigvuldigd met de winst coëfficiënt teruggestort. In het geval dat de optie out-of-
the-money is, wordt de waarde ervan niet teruggestort.
6.De klant heeft een recht om de gekochte optie te annuleren niet minder dan 3 
minuten voor de activatie met een 10% vergoeding van de optiewaarde. Open opties 
kunnen niet worden geannuleerd.
7.Tijdens lage volatiliteit perioden op de markt, zal de klant ervan worden geïnformeerd 
door een koop optie pop-up bericht. In zulke perioden kan de optie automatisch worden
geannuleerd met volle teruggave van optiewaarde.
8.De opties op gold en silver zijn niet beschikbaar van 00:00 tot 01:05 (server tijd).
9.In het geval dat de activatie- en sluitprijs gelijk zijn, wordt de optie als verliezend 
geacht omdat de geselecteerde voorwaarde van prijsstijging of daling niet volbracht is.
10.De ingestelde voorwaarden zijn geldig voor een bepaalde periode tijdens de 
geldigheidsperiode en kan niet worden veranderd.

5.Risico onthulling

1.De klant neemt verantwoordelijkheid voor autorisatie data beveiliging en gaat akkoord
dat elke trade uitgevoerd via deze dienst beschouwd wordt als opgedragen door de 
klant.
2.De klant gaat akkoord dat i het geval van gedetecteerd non-markt quotes, technische 
problemen of andere force-majeure omstandigheden, het resultaat van gesloten opties 
kan worden herzien door het bedrijf in het voordeel van de klant of het bedrijf.
3.Het risico van traden op de buitenlandse wisselkoers markt kan redelijk groot zijn en 
aanzienlijke financiële verliezen veroorzaken. De klant erkent de risico's en draagt 
persoonlijk verantwoordelijkheid van risico toezicht en minimalisering.

6.Geschillen en conflicten resolutie

1.Alle geschillen en conflicten tussen partijen zullen worden opgelost via email 
correspondentie.
2.In het gevanl van geschillen zal de klant een applicatie versturen naar 
option.support@mail.instaforex.com met de volgende vorm:

1.Volle naam;



2.Datum en tijd van het probleem;
3.Precieze omschrijving van de situatie;

3.De klant gaat akkoord dat het bedrijf het recht heeft om diens verzoeken met obscene
woorden en krachttermen te negeren.
4.Het bedrijf zal de claim binnen 10 werkdagen herzien. In sommige gevallen kan deze 
periode worden verlengd als bijkomende informatie benodigd is.

7.Sluitende provisies

1.De bepaling is voor 12 maanden geldig na het moment dat het is geaccepteerd.
2.In het geval dat de voorwaarden van de huidige bepaling worden volbracht, wordt het
geacht als verlengd voor oneindige tijd.
3.De voorwaarden van de huidige bepaling kunnen worden veranderd of aangevuld door
het bedrijf naar eigen goeddunken met vijf kalenderdagen voorafgaande kennisgeving.
4.In het geval dat de klant niet in staat is verplichtingen volgens de huidige bepaling na 
te komen, heeft het bedrijf een recht om de bepaling unilateraal op te heffen.

8.Taal. 

1.De taal van de huidige bepaling is Engels.
2.Voor het gemak van de klant kan het bedrijf de bepaling is verschillende talen 
aanbieden. De vertaalde versie van de bepaling heeft slechts een informatief karakter.
3.In het geval van verschillende interpretaties van de vertaalde versie en de bepaling in 
het Engels, wordt de bepaling is het Engels geacht als een voorstaande 
referentiestandaard.
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