
Додаток 8 

Декларація про фактори ризиків 

 Підписанням Генерального договору на інвестиційні послуги Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із 
зазначеною в цій Декларації інформацією і приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі прямо не зазначені в цій 
Декларації, але пов’язані з операціями на фондовому ринку та строковому ринку, або викликані відсутністю 
електронно-цифрового підпису, підтвердженого з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою 
надійних засобів цифрового підпису. 

 Звертаємо Вашу увагу на те, що ця Декларація не розкриває інформацію про всі ризики на фондовому та 
строковому ринку через різноманітність ситуацій, що виникають або можуть виникнути. 

 Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Торговець не в змозі передбачити і попередити Клієнта про всі 
можливі ризики. 

 Клієнт знімає з Торговця будь-яку відповідальність при виникненні таких ризиків. Клієнт розуміє, що минулий 
досвід не визначає фінансові результати у майбутньому. Будь-який фінансовий успіх інших осіб не гарантує отримання 
таких же результатів для Клієнта. 

 Ніяка інформація, отримана Клієнтом від Торговця, від його співробітників та/або уповноважених 
представників, не є і не може розглядатися, як рекомендація по укладенню угоди. До фінансових ризиків, що пов’язані 
із здійсненням операцій на фондовому ринку, зокрема відносяться: 

- Ринковий ризик – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) внаслідок несприятливої 
зміни ринкових цін. До ринкових ризиків відносяться: 

- ціновий ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших 
фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін; 

- валютний ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів або інших 
фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти 
по відношенню до іншої, у тому числі національної валюти; 
- процентний ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших 

фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструменту внаслідок несприятливих змін ринкових 
відсоткових ставок. 

- Кредитний ризик – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта, внаслідок 
неспроможності контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов’язання, зокрема, з виплати процентів та основної 
суми боргу у відповідності до строків та умов кредитних угод (проспекту емісії). Аналізуючи кредитний ризик 
контрагента, необхідно оцінити імовірність дефолту контрагента; суми, що піддається ризику; величину втрати при 
настанні кредитної події. 

- Ризик ліквідності – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через 
неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньо ринковою ціною за короткий строк. До 
ризиків ліквідності відносяться: 

- ризик ринкової ліквідності – можливість повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або 
продажу активів в потрібній кількості за досить короткий період часу в силу погіршення ринкової кон’юнктури; 

- ризик балансової ліквідності – можливість виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних 
активів для виконання зобов’язань перед кредиторами. 

Здійснення операцій на строковому ринку пов’язано з підвищеними фінансовими ризиками. 
При здійсненні операцій на фондовому чи строковому ринку існують технічні ризики, що можуть бути пов’язані з 

виникненням проблем у роботі інформаційних, комунікаційних, електронних та інших систем. Клієнт приймає на себе 
ризик фінансових втрат, що можуть виникнути внаслідок збоїв в апаратних засобах, програмному забезпеченні та 
внаслідок неякісного зв’язку з боку Клієнта. На фондовому та строковому ринках існують також  ризики, які не пов’язані 
прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом – системні ризики, які відображають здатність 
фінансового ринку як системи або окремих його складових виконувати свої функції. 

 При здійсненні Клієнтом операцій в секції строкового ринку, серед інших, виникають наступні ризики: 
- Можливість втратити повністю не тільки початковий внесок, але й будь-які додаткові кошти, внесені для 

встановлення й підтримки позиції на строковому ринку. Якщо ринок рухається проти обраної позиції, то для 
збереження позиції може виникнути необхідність внесення значної суми додаткових коштів у короткий строк. При не 
внесенні необхідних коштів протягом запропонованого часу позиція можуть бути закрита із збитком; 



- Розпорядження, спрямовані на обмеження збитків, не завжди обмежують втрати до розрахованого 
заздалегідь рівня, тому що при швидкій зміні цін на ринку ціна виконання угоди може значно відрізнятися від стоп-ціни 
в гіршу сторону; 

- Можливість втратити повністю або частково кошти в результаті неплатоспроможності, банкрутства або іншого 
невиконання своїх зобов’язань організаторами торгівлі (біржою) і іншими учасниками ринку; 

- При значній і різкій зміні цін ринок може виявитися неліквідним. У цих умовах виникнуть труднощі із закриттям 
позицій і обмеженнями розміру передбачуваного збитку; 

- Низький ступінь забезпечення ф’ючерсного контракту грошима знижує надійність вкладень і гарантії 
одержання доходу й може призвести до більших збитків. 

Торговець не надає будь-яких обіцянок та/або гарантій, що операції на фондовому та строковому ринках в 
обов’язковому порядку приведуть до фінансового прибутку (доходу або до іншого бажаного Клієнтом результату. 

Клієнт приймає на себе ризики пов’язані з: 
- діями організаторів торгів чи органів державної влади, що регулюють біржову торгівлю; 
- несприятливими змінами темпів інфляції, обмінного валютного курсу гривні – частково або повною втратою 

ліквідності фінансових інструментів. 

Клієнт приймає на себе ризики фінансових витрат з причин несправності інформаційних .комунікаційних, 
електронних та інших систем. 

Клієнт розуміє, що цілий ряд фінансових інструментів має значний діапазон коливань ціни протягом торгової сесії, 
що передбачає високу ймовірність отримання як прибутку, так і збитку. 

Клієнт приймає на себе ризики будь-яких фінансових втрат, викликаних тим, що він не отримав чи отримав із 
затримкою будь-яке повідомлення Торговця. 

Клієнт приймає на себе ризики будь-яких фінансових втрат викликаних відсутністю електронно-цифрового 
підпису, підтвердженого з використанням посиленого сертифікати ключа за допомогою надійних засобів цифрового 
підпису при здійсненні електронного документообігу. 

Крім зазначених ризиків при здійсненні операцій на фондовому чи строковому ринках необхідно враховувати 
правовий ризик – можливість повної або часткової втрати активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта 
законодавчих змін, в тому числі до податкового законодавства, або внаслідок відсутності нормативно-грошових актів 
щодо фондового або строкового ринку, або їх окремих секторів. 

З огляду на вищевикладене, ми рекомендуємо Вам уважно розглянути питання про те, чи є ризики, що виникають 
при проведенні операцій на фондовому та/або строковому ринку, прийнятними для Вас з урахуванням Ваших 
інвестиційних цілей і фінансових можливостей. 

Дана Декларація не має своєю метою змусити Вас відмовитися від здійснення операцій на фондовому та/або 
строковому ринку, а покликана допомогти Вам оцінити ризики таких операцій та відповідально підійти до вирішення 
питання про вибір Вашої інвестиційної стратегії. 

«Декларацію про фактори ризиків при здійсненні операцій з фінансовими інструментами ринку мною прочитано 
та зрозуміло. Я усвідомлюю реальні ризики при прийнятті інвестиційних рішень» 
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