KONSOLIDOITU SOPIMUS № _____ (jäljempänä "Sopimus") tehty "__" _____________
2015 välillä:
Boston Brokerage Group Oy Caymansaarten lainsäädännön alainen, rekisteröity Strathvale
House, PO Box 2636, Grand Cayman, KY1-1102, Caymansaaret (jäljempänä Yhtiö) ja-----------jäljempänä "Sijoittaja / Vapaa treideri ", erikseen jäljempänä" Osapuoli ", yhdessä jäljempänä"
Osapuolet "
1.Termit ja Määritelmät
Konverssio arbitraasi liiketoimi on liiketoimi, jossa tapahtuu kaupankäyntivälineen osto-tai
myynti, kuitenkin kauppaan ei kuulu perus aktiivi tai vastapuoli aktiivi ja laskutoimitukset
suoritetaan tämän Sopimuksen kohta 5 mukaisesti. Termit "osto" tai "myynti" tässä
Sopimuksessa tulee lukea ja tulkita teknisinä terminä, koska Sopimusehtojen mukaan Kauppa
välineen omistusoikeuden siirtoa ei suoriteta. Konverssio arbitraasioperaatiot Yhtiön ja
Vastapuolen välissä toteutetaan Venäjän federaation ulkopuolella.
Kaupankäynti välineillä tarkoitetaan välineitä, jotka käytetään kaupankäyntiin kansainvälisillä
rahoitusmarkkinoilla, kuten valuuttamarkkinoilla ja jalometallien markkinoilla.
Jalometallit ovat kulta, hopea, platina, palladium.
Marginaali kaupankäyntitili tarkoittaa Yhtiön omistama erityistiliä ja sitä käytetetään
varmistamaan tämän Sopimuksen suorituskyvyn ja ylläpitämään Vastapuolen kantoja jäljempänä
määrätyissä operaatioissa.
Avoin positio tarkoittaa ostetun (tai myydyn) kaupankäynti välineen määrä, joka ei kuulu
vastakkaisen kaupankäynti välineen myyntiin (tai ostoon). Tässä tapauksessa termit "osto" ja
"myynti" ovat teknisiä, koska todellista kaupankäynti välineiden ostoa / myyntiä ei tehdä, eikä
suoritetaan kaupankäynti välineiden omistusoikeuden siirtoa.
Kohde-etuudella tarkoitetaan kaupankäynti välineen hyödykettä, jonka osto- tai myyntihintojen
korkoa Vastapuoli pyytää Yhtiöltä.
Counter Asset tarkoittaa hyödykettä, jota myydän tai ostetaan kohde-etuutta vastaan ja, jonka
tulos on ilmaistu arbitraasin operaatioissa.
Nykyinen markkinakurssi on nykyisten kaupankäynti välineen liiketoimien määrä pankkien
välisillä valuuttamarkkinoilla tai jalometallien markkinoilla.
Arvopäivä on päivää, jolloin ratkaisut ja merkinnät on tarkoitus tehdä suhteessa tehtyihin
liiketoimiin tämän Sopimuksen mukaisesti. Tässä mainitut liiketoimet on ratkaistavaa "tänään"
(tod) päivämäärä, eli ensimmäisen työpäivän lopussa (aikavälissä alkaen 23:30 asti 23:59
(Moskovan aika), tai myöhemmin, mikäli olosuhteet säädetyt lausekkeissa 6.2 tai 6.3 toteutuvat.
Suorittamaan position siirto operaatioita myös käytetään Arvopäivä "tom".
Valuuttamarkkinoiden liiketoimien vähimmäismarginaali tässä Sopimuksessa on 1%
Vastapuolen Avoimen position kokonaismäärästä, dollareissa, nykyisen valuuttakurssin mukaan
ja valuutta parien tapauksessa, jollion vastapuolena on venäjän rupla (RUR) – 2% (4%-avoimen
position kokonaismäärästä, jos se on yli 50 000 000 dollaria).

Jalometallien markkinoilla liiketoimien vähimmäismarginaali tämän sopimusksen mukaan
on 2% Vastapuolen Avoimen position kokonaismäärästä, dollareissa, nykyisen valuuttakurssin
mukaan.
Yhtiö pidättää oikeuden yksipuolisesti ja harkintansa mukaan muuttaa vähimmäismarginaalin
arvoa kaikilla kaupankäynnin välineillä tämän Sopimuksen voimassaoloaikana.
"Margin Trading" on arbitraasi liiketoimien täytäntöönpano position määrällä, joka useita
kertoja ylittää Muuntujan marginaalia ja on pakollista sulkea pois Vastapuolen positiota.
Mahdollinen arbitraasi tappio Counter Assets:lla olisi kattava nykyisella määrällä Vastapuolen
Muuttuja Marginaalilla.
Marginaali Kaupankäynnin tarkoitetaan suorittaa Arbitraasin kauppojen sijainti, määrä, että
useita kertoja suurempi kuin Muuttujan Marginaali, jollei pakollinen sulkeminen Vastapuolen
asema. määräisiä Counter Hyödykkeen on oltava piiriin nykyinen määrä Vastapuolen Muuttuja
Marginaali.
"Margin Trading" - осуществление арбитражных сделок на сумму позиции,
превышающую в несколько раз размер Вариационной маржи с обязательным закрытием
позиции Контрагента. При этом возможный убыток по арбитражу в Контрактиве должен
быть покрыт текущей суммой Вариационной маржи Контрагента.
Ei-markkinanoteeraus tarkoittaa noteerausta, joka ilmestyi seurauksena:






merkittävän hintakuilun;
hinnan paluu lyhyessä ajassa lähtötasolle, muodostaen hintakuilua;
hinnan nopean dynaamikan puuttuminen ennen noteerauksen puhkeamista (hinnan
päästö);
makrotalouden tapahtumien puute, siinä vaiheessa kun se ilmestyy ja / tai yritysten
tapahtumien puute, joilla olisi voinut olla merkittävä vaikutus välineiden kurssiin ja / tai
muut toimet tai tapahtumat, joilla voi olla huomattava vaikutus välineiden hintaan.

Intellectual Financial Management (IFM) tarkoittaa yhtä "Private Investment" portfolion
ohjelmaa, joka on suunniteltu tarjoamaan korkeaa tuottoa yksityisen pääoman tasaisella työllä.
IFM on pääoman hallinta Bostonista Brokerage Group omilla kaupankäynnin strategioilla.
Minimisijoitus ohjelmassa Intellectual Financial Management portfoliossa "Private Investments"
on 5000 dollaria.
IFM Prime on monipuollinen sijoitustuote, toisin sanoin "tuote kaikille."
IFM Prime minimisijoitus on 500 dollaria ja maksimisijoitus ei ole rajoitettu. Tämän ohjelman
idea on se, että kaikki sijoitusrahastot ohjataan turvamaan kaupankäynnin riippumattomien
(vapaiden) treidereiden vipuvaikutusta, joiden osalta komissio on jo sisällytetty spreadiin.
Komission määrä jaetaan sijoittajien keskuudessa, ja se vastaa investointien kehon tilavuutta ja
sijoituksen aika (täysi ajanjakso (1 kk) tai osittainen ajanjakso (kk osa)) ja 20% Boston
Brokerage Group marginaali.
Näin sijoittajien ja Boston Brokerage Group:n varat ovat vain välillisesti mukana
kaupankäynnissä ja taattusti palaavat tuottotalletuksille riippumattomien (vapaiden) treidereiden
käytön jälkeen. Treiderin negatiivisen kaupankäynnin tapauksessa, Yhtiö väkisin sammuttaa
kannattamattomia liiketoimia, ottaen myös komission (spread) vipun käyttämisen takia ja
palauttaa luottovarat (sijoittajien ja Yhtiön omat varat) takaisin.

Golden Affluent (GA) on «Private Investments» salkun Boston Brokerage Group:n ohjelmaa,
joka on tarkoitettu suurille sijoittajille. Alkuinvestointien määrä ohjelmassa Golden Affluent on
500 000 dollaria. Nämä varat sijoitetaan Boston Brokerage Group erityisille kauppatileille, jossa
käydään kauppaa vain yhdellä rahoitusvälineellä - Gold. Sijoituksien voitto tässä ohjelmassa on
paljon suurempi, ja voi saavuttaa melko korkeita tuloksia kuukaudessa Boston Brokerage Group
ei voi taata tiettyä tuottoa, koska se ei ole mahdollista. Kuitenkin yhtiö ottaa vastuun varojen
turvallisuudesta kaupankäynnin tileillä, joten kaupankäyntiä "Gold" välineellä toteutetaan
maltillisesti, mikä tarjoaa korkeat ja pienet tulot ja ilman riskejä.
2. Boston Brokerage Group:n velvoitteiden aiheet
Tämän Sopimuksen aiheena ovat yleiset Osapuolten muuntamis arbitraasin edellytykset
toiminnassa «Margin Trading», kaupankäynnin signaalien, kaupankäynnin strategioiden,
teknisen analyysin indikaattoreiden, asiantuntija neuvonantajien (kaupankäynti robotit) myynnin
toteuttaminen, pääsy kauppa terminaaleihin, treiderin likviditeettin, luottovipun (ei saa ylittää
arvoa 1:100) turvaaminen, Sijoittajan salkun «Private Investments» Boston Brokerage Group
treidereiden luottamuksellinen hallinta, analyytikan ja nykyisten markkina uutisten tarjontaa,
joka on käytettävissä tämän hetken aikana, henkilötietojen ja Osapuolen varojen turvallisuus
tämän sopimuksen mukaisesti, talletus/nosto tilauksien äkillinen toteuttaminen. Epäselvyyksien
välttämiseksi, tämän Sopimuksen viittaukset "kauppaan" sisältävät viittaukset kaikkiin edellä
kuvattuihin Boston Brokerage Group velvoitteiden aiheisiin.
3.Yleiset säännökset
3.1. Minimi talletus, joka sijoittaja / vapaa treideri siirtä kaupankäyntiä varten Yhtiön kanssa
tämän Sopimuksen mukaisesti, lasketaan Yhdysvaltain dollareissa nykyisen valuuttakurssin
mukaan on vastaava vähintään:
- 500 dollaria IFM Prime-ohjelman kaikissa kauppa-ja investointitalletuksissa;
- 5000 dollaria IFM ohjelman investointitalletuksissa;
- 500000 dollaria Golden Affluent ohjelman investointitalletuksissa.
3.2 Mikäli Avoimia positioita ei ole käytettävissä, treiderilla on oikeus siirtää kaikki nykyiset
varat kauppatalletuksista pois, jättämällä vastaavan pyynnön siirrosta.
Näin hän kuitenkin menettää oikeuden suorittaa muuntamis arbitraasioperaatioita “Margin
Trading“ ehdoilla, ennen kun hän täyttää kohdan. 3.1 vähimmäismäärän tämän Sopimuksen
mukaisesti.
3.3. Rahansiirto määräyksen kaupankäyntitilistä tai investointitalletuksista voidaan suunnata
sovittuna päivänä täytetyn rahansiirto hakemuslomakkeen muodossa osoitteeseen
finance@bbg.trade kohdan 7. sääntöjen mukaan.
3.4. Tämän Sopimuksen mukaisesti, toimeenpano alkaa aikaisintaan ensimmäisenä arkipäivänä,
seuraavana päivänä, jona rahat on siirretty Yhtiön tilille toteuttamaan liiketoimia.
3.5. Sijoittaja /vapaa treideri on velvollinen turvamaan kolmansien osapuolten pääsyä
salasanoihin ja tileihin, sekä Boston Brokerage Group:sta saattuihin turvallisuusprotokolleihin.
Siinä tapauksessa, jos sijoittaja/vapaa treideri ei täytä tätä edellytystä, hänellä ei ole oikeutta
väittää vastaan liiketoimien pätevyyttä tämän Sopimuksen mukaisesti.

3.6. Boston Brokerage Group pidättää itsellään oikeuden rajoittaa aikaa noteerauksien
saatavuudeksi kaupankäynnin välineissä, vastaavan kaupankäynti välineen likviditeetin
puutteessa.
4. Kaupankäynti strategioiden, teknisen analyysin indikaattoreiden, signaalien ja
asiantuntija neuvonantajien (kaupankäynti robottien) myynti
4.1. Kaupankäynnin strategioiden, teknisen analyysin indikaattoreiden, signaalien ja
neuvonantajien (kaupankäynti robottien) myyntiä suorittavat kolmannen osapuolen analyytikot,
riippumattomat treiderit, ohjelmoijat (jäljempänä "Signals Makers") ja Boston Brokerage Group
ja se tapahtuu erityisessa BBG Exchange Strategies and Signals (BBG ESS) kaupan kentällä.
4.2. Rekisteröitymiseen BBG ESS:ssa henkilöiden, jotka mainitaan kohdassa 4.1., täytyy lähettää
vapaamuotoisen hakemusksen, jossa mainitaan Boston Brokerage Group tilin numeroa,
konsolidoitun sopimuksen numeroa ja viitenumero ja menetelmän yksityiskohdat ja
yksityiskohdat maksutavasta Signals Makers tilaajista (postiosoite J.Flory @ bbg.trade).
4.3. Strategian ja signaalien kustannukset määrittävät Signals Makers itsenäisesti.
4.4.Osapuolet ovat sopineet, että 30% kaupankäynnin strategioiden, signaalien, teknisen
analyysin indikaattoreiden ja neuvonantajien arvosta Signals Maker maksaa Boston Brokerage
Group:lle.
4.5. Boston Brokerage Group kaupankäynti signaalien kustannus on 350 dollaria kuukaudessa.
4.6.Treideri, joka haluaa ostaa tuotteita mainittuja kohdassa. 4.1., lähettää vastaavan kirjen
osoitteeseen J.Flory@bbg.trade osoittaen tuotteen tyypin ja lukumäärän.
4.7. Mainittujen, kohdassa 4.1, tuotteiden takua asettaa niiden omistaja.
4.8 Ottaen huomioon, että rahoitusmarkkinat ovat hyper volatiivisia ja käypankäynti välineiden
hinnoittelun ehdot muuttuvat jatkuvasti, Osapuolet sopivat, että myydyt kaupankäynti signaalit
ovat osa treiderin kaupankäynnin strategiaa ja eivät ole itsenäisiä välineitä kaupankäynnissä.
5. Treiderin pääsy kauppa terminaaleihin, sekä likviditeettin ja vipuvaikutuksen
turvaaminen
5.1. Boston Brokerage Group on sitoutunut tarjoamaan vapaalle treiderille pääsyn kauppa
terminaaleihin, joista pääsee suoraan pankkien välisille valuuttamarkkinoille.
5.2. Osapuolet sopivat, että jos Boston Brokerage Group:n kyvyttömyys tulla pankkien välisille
valuuttamarkkinoille, ei riipu hänen tahdosta ja teknisistä valmiuksista, sisäinen liiketoimien
päällekkäisyys vapaiden treidereiden välissä ei ole sallittua, koska se on vastoin käsitettä
välityspalvelut.
5.3. Boston Brokerage Group sitoutuu varmistamaan, vapaan treiderin pankkienvälisten
markkinoiden likviditeettiä, jota toimitetaan vapaan treiderin kaupankäynti terminaaliin
likviditeetti agregaattorin kautta.
5.4.Osapuolet sopivat, että Boston Brokerage Group pidättää oikeuden käyttää mitä tahansa "A"
luokan pankkien likviditeetii varastoa ilman sopimuksen ennakkoilmoitusta Osapuolille
toimittajien muutoksesta.

5.5. Ottaen huomioon, että yhden lotin hinta pankkien välisillä valuuttamarkkinoilla on 100000
dollaria, Boston Brokerage Group sitoutuu käyttämään omia varojaa ja IFM Prime ohjelman
sijoittajien varoja, tarjotakseen vapaalle treiderille vipuvaikutusta, jota ei saa ylittää 1:100
suhdetta.
6. Sijoittajien varojen hallinta
6.1. Boston Brokerage Group suorittaa Sijoittajan raha hallinta palveluja, jonkin valituista
"Private Investments" salkun investointiohjelmista.
6.1.1. Intellectual Financial Management on "Private Investments" salkun investointiohjelma. Se
on Boston Brokerage Group ammattimaisten treidereiden hodossa, jotka läpäisivät pätevyys
kokeet Kauppa valiokunnassa talouden, rahoitusmarkkinoiden, makrotalouden indikaattorien
tilastointi ja kansainvälisen oikeuden alalla ja esittivät oman kaupankäynnin strategian
puolustusta. Minimaalinen sijoituksien määrä on 5000 dollaria.
6.1.2. Intellectual Financial Management Prime on "Private Investments" salkun
investointiohjelma. Se on Boston Brokerage Group Välitys osaston hallinnossa. Minimaalinen
sijoituksien määrä on 500 dollaria.
6.1.3. Golden Affluent on "Private Investments" salkun investointiohjelma. Se on Boston
Brokerage Group ammattimaisten treidereiden hoidossa, jotka läpäisivät pätevyys kokeet
Kauppa valiokunnassa talouden, rahoitusmarkkinoiden, makrotalouden indikaattorien tilastointi
ja kansainvälisen oikeuden alalla ja esittivät oman kaupankäynnin strategian puolustusta
liiketoimissa kullan (XAU) kanssa. Minimaalinen sijoituksien määrä on 500 000 dollaria.
6.2. Boston Brokerage Group takaa talletuksien turvallisuutta kaikissa sijoitustileissa ja ja kantaa
täyden oikeudellisen ja taloudellisen vastun Boston Brokerage Group ammattimaisten
treidereiden kaupankäynnin päätöksistä.
6.3.Osapuolet sopivat, että investointi talletus koostuu investointi kehosta, eli varojsta, jotka
omistaja on itse sijoittanut tilille eri ajanjaksoina, ja tuotto, jota saadan käupankäynti toiminnan
seurauksena.
6.4. Ottaen huomioon, että rahoitusmarkkinat ovat hypervolatiiviset ja sisältävät epäloogisia
hinta impulssien riskejä ja maailman säätimen taloudellinen interventioiden seurauksena Boston
Brokerage Group:n vastuu ei ulotu voittoon, jota Sijoittaja saa Boston Brokerage Group
ammattilaisten treidereiden kaupankäynnin seurauksena IFM ja Golden Affluent ohjelmissa.
6.5. Liikevoitto on riskialtis osa investointitalletusta, mutta tulee osaksi talletuksen kehoa 12
kuukauden jälkeen, jonka laskeminen tapahtuu ensimmäisestä on päivästä, jolloin varat
sijoitetaan investointitalletuksille. Tämä prosessi on luonteeltaan syklistä, jossa yksi jakso on 12
kuukautta.
6.6. Sen jälkeen, kun voitto on muunnettu investointitalletuksen kehon osaksi, Boston Brokerage
Group:lle siirtyy vastuu tämän talletus osan turvallisuudesta ja Yhtiö ottaa täyden oikeudellisen
ja taloudellisen vastun Sijoittajan nähden.
6.7.Sijoittajan on aina otettava huomioon, että Boston Brokerage Group ei koskaan, eikä missään
tapauksessa voi taata sijoittajan voittoa tulevaisuudessa, etenkin investointiohjelmien korkoa.
Mikä tahansa Boston Brokerage Group työntekijän sanoja, tässä mielessä on pidettävä

oletuksena tai yksityisena lausuntona, joka perustuu subjektiiviseen työntekijän käsitykseen
markkinoista, ja sitä ei pitäisi liittää viralliseen Boston Brokerage Group lausuntoon.
6.8. Boston Brokerage Group:lla ei ole oikeutta käyttää Sijoittajan/ vapaan treiderin varoja
muutoinkin kuin niiden kohde tarkoitukseen.
7. Rahavarojen nosto/talletus
7.1. Rahan talletuksella tarkoitetaan sijoittajan /vapaan treiderin rahavarojen siirtoa (todellista
varojen siirtoa) investointi-ja/tai kauppatalletukselle, joka on avattu rekisteröinnin seurauksena ja
tämän Sopimuksen fyysisestä allekirjoituspäivästä tai määriteltyjen toimien täytäntöönpanosta
Boston Brokerage Group verkkosivuilla, todistaen, että sijoittaja /vapaa treideri hyväksyy tämän
Sopimuksen ehtoja.
7.2. Ennen varojen talletuksen toteuttamista pankkisiirrolla, sijoittaja /vapaa treideri toimittaa
kirjen, jossa hän ilmaisee siirrettävän rahamäärän, vapaassa muodossa osoitteeseen
finance@bbg.trade. Vastauksena Boston Brokerage Group lähettää laskun, jota on esitettävä
pankissa.
7.3. Varojen talletusta sijoittaja /vapaa treideri suorittaa vapaaehtoisesti perustuen oman
ymmärryksensä, minä päivänä tahansa, millään tavalla, lukuun ottamatta käteistä, valuutoissa,
joilla on seuraavat kansainväliset lyhenteet: USD, JPY, EUR, CHF, CAD, RUB.
7.4.Varojen nostolla tarkoitetaan rahavarojen siirtoa (todellisten varojen siirtoa)
sijoittajan/vapaan treiderin pankkitilille, joka on sijoittajan/vapaan treiderin määrittelemä,
investointi-ja/tai kauppatalletuksen rekisteröinnin yhteydessä ja tämän Sopimuksen fyysisestä
allekirjoituspäivästä tai määriteltyjen toimien täytäntöönpanosta Boston Brokerage Group
verkkosivuilla, todistaen, että sijoittaja /vapaa treideri hyväksyy tämän Sopimuksen ehtoja.
7.5 Nosto suoritetaan sijoittajan/vapaan treiderin hakemuksen perustella, sijoittajan/vapaan
treiderin sähköisestä postiosoitteesta, joka on rekisteröity Boston Brokerage Group:ssa,
osoitteeseen finance@bbg.trade.
7.6. Boston Brokerage Group 1 (yhden) tunnin kuluessa kuluvana pankkipäivänä maassa, jossa
nostohakemus on tehty, on velvollinen siirtää investointi-ja/tai kauppatalletuksesta rahamäärän,
joka on mainittu hakemuksessa ja toimittaa kumppani pankille rahasiirtomääräyksen
sijoittajan /vapaan treiderin tilille, joka on rekisteröity Boston Brokerage Group:ssa.
7.7.Sijoittajan tulisi olla tietoinen siitä, että rahavarojen nosto ohjelmassa Intellectual Financial
Management and Intellectual Financial Management Prime voidaan suorittaa kahden viikon
välein riippumatta siitä, milloin investointitalletus on avattu.
7.8. Ohjelmassa Golden Affluent rahavarojen nostot suoritetaan 30 päivän välein.
Nostohakemukset voidaan tehdä tiukasti määräajassa klo:sta 00:00 16 päivää klo:n 23:59 18
päivään joka kuukausi. Eli 3 päivää, sijoittajan asuinmaan juhlapyhistä ja viikonloppuista
riippumatta.Tänä aikana talletuksien kaupankäyntiä keskeytetään, välttääkseen talletuksien
menettämistä avattujen positioiden aikana, mikä on ehdottomasti kielletty Boston Brokerage
Group:n sisäisillä määräyksillä, koska etusijalla on Sijoittajan varojen säilyttäminen. Klo 00:00
alkaen 19 päivänä kaupankäynti ohjelmassa Golden Affluent jatkuu.
7.9. Vapaan treiderin varojen nostaminen toteutetaan ilman mitään rajoituksia, ja sääntöjen
mukaisesti, joita otetaan käyttöön tällä Sopimuksella.

8. Oikeuksien siirtomenettely
8.1. Sijoittaja/vapaa treideri ei saa luovuttaa oikeuksiaan, delegoida tehtäviä tai muulla tavalla
siirtää tämän Sopimuksen oikeuksia tai velvoitteita ilman Yhtiön kirjallista lupaa. Jos tätä ehtoa
rikotaan, niin luovutus tai siirto katsotaan mitättömäksi.
9. Riskin ilmoitus
9.1.Vapaa treideri kantaa kaupankäynnin välineiden hintojen muutosriskin ja varojen
menetysriskin, joita hän on siirtänyt tehdäkseen liiketoimia.
9.2. Vapaa treideri hyväksyy taloudellisten tappioiden aiheuttamia riskejä, jotka johtuvat
kaupankäynnin järjestelmien toimintahäiriöistä, viestinnästä ja sähköisistä ongelmista ja muista
vastaavista ongelmista.
9.3. Liiketoiminnassa, erilaisia järjestelmiä käyttävä vapaa treideri, hyväksyy taloudellisten
menetysten riskit, jotka voivat johtua:
 laitteisto-, ohjelmisto- ja huonon liitännän epäonnistumisista vapaan treiderin puolesta;
 Vapaan treiderin laitteiden virheellisestä toiminnasta;
 Vapaan treiderin virheellisistä järjestelmien asetuksista;
 Vapaan treiderin järjestelmien myöhästyneen päivitysten tapauksissa;
 Vapaan treiderin virheellisestä järjestelmien käytöksestä.
9.4. Sijoittaja/vapaa treideri ymmärtää, että tieto, joka on saatu Yhtiöltä, Yhtiön työntekijöiltä tai
valtuutetuilta edustajilta, ei ole, eikä sitä voida pitää neuvona tai suosituksena liiketoimien
suorittamiseen.
9.5. Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa vapaan treiderin teoista tai liiketoimissa ja muiden
liiketoimien suorittamisessa valuuttamarkkinoilla ja metallimarkkinoilla.
10. Osapuolten vastuu tämän Sopimuksen nojalla
10.1. Sijoittaja/vapaa treideri vapautuu vastuusta tämän Sopimuksen laiminlyönnistä tai
puutteellisesti suoritettuista velvoitteista, jos täyttämättä jättäminen johtuu pelkästään
puhkeamistesta ja/tai ylivoimaisen esteen tapahtumisesta (force majeure), jota on vahvistanut
valtuutettu organisaatio tai hallintoelin.
10.2. Osapuolet sopivat, että tällaiset toimet ovat: sotilasoperaatiot, maanjäristykset,
luonnonkatastrofit ja muut tuhot, jotka esiintyvät virallisesti tunnustettuilla alueilla ja ovat
virallisesti näiden voimien alaisena, ja ovat virallisesti tunnustettu korkeimpien valtion elinten ja
toimeenpanovaltan, ja myös muiden valtiovirastoiden tälläisen vaikutuksen alaisiksi, jotka
tekevät mahdottomaksi sijoittajan/vapaan treiderin tämän Sopimuksen ehtojen täyttämistä.
10.3. Sijoittajan/vapaan treiderin on välittömästi ilmoitettava Boston Brokerage Group:lle
esiintymisestä tai olosuhteiden päättymisestä, joista mainitaan tämän Sopimuksen kohdassa 10.2
postitse, kuriiripalvelun kautta tai faksilla vahvistaen jatkuuko tämän Sopimuksen toiminta ja
nimettäen neuvottelujen päivämäärä, jossa päätetään sitoumusten täytäntöönpanosta.
10.4. Boston Brokerage Group:n puolesta tämän Sopimuksen velvoitteiden suorituskyvyyn
voivat vaikuttaa vain poikkeukselliset tapahtumat, kuten: likviditeetti tarjoajien (noteeraukset)
velvoitteiden suorituskyky, odottamaton kaupankäyntitoimien ohjelmistokehittäjä yrityksen

toiminnan päättyminen. Muut ylivoimaiset esteet eivät vaikuta Boston Brokerage Group:in ja
niitä ei voi ottaa huomioon suorittaessaan velvoitteita.
10.5. Osapuolet myöntävät, että riippumatta kaupallisten tai hallinnollisten päätösten
hyväksymisesta, Boston Brokerage Group on oikeudellisesti ja taloudellisesti vastuullinen
Sijoittajan sijoitettuista varoista, missä tahansa investointiohjelmassa salkussa “Private
Investment” ja takaa Sijoittajalle investointi kehon palautuksen, Sijoittajan ensimmäinen
vaatimuksen jälkeen.
10.6. Kuitenkin Sijoittaja hyväksyy, että voitto, joka tallennetaan Sijoittajan
investointitalletukseen pidetään investointi kehona vasta 365 päivän kuluessa, päivänä 366 tämän
Sopimuksen aikana ja tulevaisuudessa tätä sääntöä sovelletaan kunkin seuraavan Sijoittajan
talletuskasvuun.
10.7. Boston Brokerage Group tunnistaa sijoittajan /vapaan treiderin oikeutta testamentata
investointejaan ja kaupallisia talletuksia heidän perillisilleen, jättää asianmukaisesti toteutettu
(isäntämaan testamentti lain mukaan) tahto tai muu määräys perillisistaan millään tahansa
Boston Brokerage Group edustustossa, asianajajan ja Boston Brokerage Group pää edustuston
läsnäollessa.
10.8. Boston Brokerage Group on velvollinen maksamaan perillisille kaikki testamentissa
ilmoitettut rahavarat investointi- ja kauppatalletuksista, perillisten ensimmäisen pyynnön jälkeen,
kohtuullisen ajan (30 päivää) kuluessa tehdyn vastaavan tarkistuksen jälkeen.
11. Riitojen ratkaisu
11.1. Tämä Sopimus on tehty ja tulkitaan englannin lain mukaisesti. Kaikki erimielisyydet
Osapuolten välillä on ratkaistava neuvottelemalla, ja jos sopimukseen ei päästä
kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa, ne siirretään Lontoon kansainväliseen
välitystuomioistuimen (LCIA) ratkaistavaksi välimiesmenettelyllä sen sääntöjen mukaisesti.
Välimiesmenettelyn paikka on Lontoossa, Englannissa, välimiesmenettely käydään englannin
kielellä, menettely (siltä osin, joissa se ei ole säännelty LCIA asetuksessa) säätelee Englannin
laki.
12. Sopimuksen voimassaoloaika
12.1. Tämä Sopimus tulee voimaan, allekirjoituksen jälkeen ja se tehdään määräämättömäksi
ajaksi.
12.2. Tämä Sopimus voidaan irtisanoa minkä tahansa Osapuolen aloitteesta kirjallisella
ilmoituksella toiselle Osapuolelle vähintään 2 (kaksi) pankkipäivää ennen tapahtumaa,
edellyttäen, että Osapuolet ovat täysin ratkaistaneet heidän keskinäisiä liiketoimia.
13. Lisähuomautuksia
13.1. Tämä Sopimus on tehty englannin, saksan, espanjan, suomen, ruotsin, venäjän ja ranskan
kielillä, mutta sisältää aina identtisen käännöksen englannin kielellä.
13.2. Jos Osapuoli tarvitsee tämän Sopimuksen kääntämistä muulle kielelle kuin kielille, jotka
käytetäänYhtiön liiketoiminnassa, Osapuoli kääntää tämän sopimuksen omalla kustannuksellaan
ja ottaa kaikki riskit, jotka liittyvät tällaiseen käännökseen.

14. Sopimuksen kopioiden määrä
14.1. Tämä Sopimus on allekirjoitettu kahtena alkuperäiskappaleena, joista jokainen on tehty
venäjän ja englannin kielillä, molemmat tekstit ovat yhtä pätevät ja aitot. Siinä tapauksessa, jos
ilmestyy ristiriita Boston Brokerage Group liiketoiminnassa käytetyn kielen ja tämän
Sopimuksen englantilaisen tekstin välillä, tai muut tulkintaerot, englantilaisella tekstilla on
ensisijainen ratkaiseva voima.
15. Osapuolten osoitteet
YHTIÖ:
Boston Brokerage Group Ltd
Strathvale House, P.O. Box 2636, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands
Tiedot siirtoja varten Yhdysvaltain dollareissa Venäjän federaation, IVY, Suomen
kansalaisille
Kirjeenvaihtajapankki: JP Morgan Chase Bank, New York
4, New York Plaza, New York, N.Y. 10004, USA
SWIFT: CHASUS33
Kirjeenvaihtajapankkin tili 403925495 saaja Bank Alfa-Bank, Moskova, Venäjä SWIFT:
ALFARUMM
Vastaanottaja: Boston Brokerage Group Ltd
Maksun saajan tili: 40883560802630000042
e-mail: support@bbg.trade
SIJOITTAJA/VAPAA TREIDERI:
Osoite:
Puhelin nro.:
Email:
16. Osapuolten allekirjoitukset
FOR THE «Investor/Free Trader»
Sijoittaja/vapaa treideri
Nimi: ______________
Tekijä: __________________

