
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОМПАНІЇ  

«HAMILTON INVESTMENTS GROUP LIMITED» 
 
Вступ 
 
Регламент встановлює порядок і умови взаємодії Клієнта та Компанії під час 
здійснення маржинальної торгівлі, а також уточнення інших аспектів, згідно з якими 
здійснюється авторизація (ідентифікація) Клієнта, подача клієнтом заявок і їх 
виконання, протоколювання операцій, що проводяться на рахунку Клієнта. 
 
Юридичні основи проведення торгових операцій під час маржинальної торгівлі 
визначаються угодами, що укладаються між Клієнтом та Компанією. 
 
Основною метою цього Регламенту є запобігання суперечок між Клієнтом та 
Компанією.  
 
Клієнт підтверджує, що ознайомився, зрозумів і приймає положення цього Регламенту 
на додаток до інформації, а також інших регламентуючих документів, розміщених на 
веб-сайті Компанії. 
 
Маржинальна торгівля 
 
При здійсненні спекулятивних операцій Клієнту надається плече. Розмір плеча 
залежить від фінансового інструменту і вказана в розділі «Умови торгів» на сайті 
Компанії.  
 
Компанія залишає за собою право змінювати величину плеча, заздалегідь 
повідомивши Клієнта. 
 
Для відкриття позиції від Клієнта потрібні кошти, які називаються початковою маржею. 
початкова маржа для кожного інструменту вказана на сайті Компанії в його 
специфікації.  
 
Вільна маржа в будь-який час може бути відкликана Клієнтом з рахунку або 
використана для відкриття позицій.  
 
У процесі утримання позиції, сума коштів (Equity) може знижуватися або збільшуватися 
залежно від зміни курсів інструментів, що входять в сукупну відкриту позицію. Сума 
коштів не повинна бути меншою рівня Stop Out. Рівень Stop Out вказано на сайті 
Компанії http://www.hamilton.club/ і залежить від обраного типу рахунку. Якщо сума 
коштів стає меншою рівня Stop Out, Компанія має право ліквідувати відкриті позиції на 
рахунку Клієнта повністю або частково, без попередження. Примусове закриття позицій 
залежить від можливості виконати операцію з ринкової ціною і не залежить від розміру 
прибутку/збитків по конкретній транзакції або інших чинників. 
Компанія так само має право ліквідовувати відкриті позиції по CFD контрактам на 
ф'ючерси на рахунку клієнта повністю або частково, без попередження, в день 
закінчення контракту по останній ринковій ціні торгової сесії. 
 
Котирування 



 
Котирування, що публікуються на веб-сайті Компанії та транслюються в терміналі, є 
індикативними. 
 
Спреди 
 
Залежно від обраного Клієнтом типу рахунку Компанія пропонує два варіанти 
формування спреда: фіксований і плаваючий, який не є фіксованим і може 
розширюватися при низькій ліквідності, високій волатильності чи інших обставин. 
Мінімальні значення спреду вказані на сайті Компанії. Компанія залишає за собою 
право змінювати розмір спреду в будь-який час, заздалегідь повідомивши Клієнта. 
 
Витрати 
 
Клієнт зобов'язується в повному обсязі виплачувати комісію та інші витрати, що 
виникають при здійсненні маржинальних операцій, згідно із зазначеними на веб-сайті 
Компанії значеннями. 
 
Види заявок/наказів 
 
Ринковий ордер — це наказ, відданий дилерові купити або продати визначену Клієнтом 
кількість лотів за поточною ринковою ціною. 
 
Відкладений ордер — це наказ дилерові купити або продати певну кількість лотів за 
визначеною ціною в майбутньому, коли ринкова ціна досягне значення, зазначеного в 
ордері. 
 
Будь-який наказ (ринковий або відкладений ордер) завжди є наказом купити або 
продати. Купівля завжди здійснюється за ціною Аск (Ask), а продаж за ціною Бід (Bid), 
що відповідає поточній ринковій ціні. 
 
Незалежно від виду заявок, вони приймаються тільки в робочий час Компанії. 
Виконуються заявки тільки під час торгової сесії того ринку, до якого відноситься 
інструмент, за яким віддається заявка. Графік торгових сесій вказано в розділі «Умови 
торгівлі» на сайті Компанії. У неробочий час Компанії заявки не приймаються і не 
виконуються. 
 
У разі збою котирувань, викликаних технічними причинами, Компанія має право 
анулювати результат, отриманий з будь-якого виду ордерів, виконаних за 
котируваннями під час збою. Компанія не відшкодовує упущену вигоду за даними 
ордерами. Посилання клієнта на інші джерела котирувань не беруться до уваги. 
 
Віддача і виконання ринкових ордерів 
 
Залежно від обраного типу рахунку існують дві технології віддачі і виконання ринкових 
ордерів: «Instant Execution — Негайне виконання» і «Market Execution».  
 
При подачі ринкового ордера за технологією «Instant Execution» Клієнт відразу віддає 
наказ на відкриття позиції Інструменту в заявленому обсязі натисканням кнопки 
(Buy/Sell — купити/продати) або на закриття всієї або частини позиції інструменту 
натисканням кнопки (Close ... — Закрити. ..) за ціною, вказаною у вікні ринкового 
ордера. 



  
У разі, якщо за час обробки ордера відбулася зміна ціни, Компанія має право 
запропонувати нову ціну (Re-quote), з якою Клієнт може погодитися або відмовитися. 
 
Компанія зобов'язана докласти максимальних зусиль для підтримки роботи своїх 
серверів і терміналів. Однак Клієнт повинен розуміти, що ніяке програмне 
забезпечення не є абсолютно надійним. У разі неможливості віддачі наказу через 
термінал, Клієнту рекомендується користуватися телефонним зв'язком (див. пункт 6 
цього Регламенту). 
 
Клієнт розуміє, що пошук ринкової ціни на реальному ринку може займати різний час, в 
залежності від швидкості руху цін в даний момент часу, поточних обсягів угод, ступеня 
завантаженості заявками. В результаті в екстремальних ситуаціях на ринку можуть 
виникати затримки відповіді різної тривалості. Обов'язком Компанії є зниження 
тривалості затримок, але повне їх усунення неможливе на реальному ринку. 
 
Якщо Клієнт підтвердив наказ, то проводиться операція купівлі/продажу за ціною, 
підтвердженою клієнтом, таким чином, заявка виконується «За ринковою ціною». 
 
Якщо Клієнт отримав ціни Бід/Аск за запитом, натиснув на кнопку здійснення угоди 
(купити/продати), або якщо у Клієнта є підстави думати, що він натиснув на кнопку 
підтвердження, але відповідних змін в Терміналі не відбулося, то Клієнт зобов'язаний 
сповістити Компанію з метою з'ясування ситуації. 
 
Під час подачі ринкового ордера з типом виконання «Market Execution», Клієнт віддає 
наказ на відкриття позиції інструменту в заявленому обсязі натисканням кнопки (Buy by 
market/Sell by market — купити по ринку/продати по ринку) або на закриття всієї чи 
частини позиції інструменту натисканням кнопки (Close by market — Закрити по ринку). 
Клієнтський ордер на відкриття позиції «Market Execution» може бути виконаний за 
ціною, відмінною від котирування, зазначеною у вікні відкриття ринкового ордера. 
Результат виконання залежить від ринкової ситуації та поточної ліквідності. 
 
У разі відсутності необхідної ліквідності ордер може бути відхилений або час виконання 
ордера може бути збільшений. 
Компанія не допускає використання Клієнтом арбітражних стратегій торгівлі. У разі, 
якщо клієнт використовує арбітраж в явному або неявному вигляді, то Компанія має 
право анулювати угоди клієнта. 
 
Відкладені ордери 
 
При розміщенні відкладених ордерів, Клієнт вказує інструмент, кількість лотів, вид 
ордера та ціну, при досягненні якої необхідно приступити до виконання ордера. Клієнт 
несе повну відповідальність за правильність переданої в ордері інформації. 
 
Все відкладені ордери можуть бути розміщені не ближче рівня ліміт або стоп ордера 
від поточної ринкової ціни. У виняткових випадках, наприклад, у разі екстремальної 
ситуації на ринку можливий відступ від правила рівня ліміт або стоп ордери. У цих 
випадках відкладені ордери будуть розміщені за найкращою для клієнта ціною з 
можливих на ринку. Прийняті відкладені ордери (GTC — Good Till Cancelled), 
вважаються дійсними необмежено довго, поки або не будуть скасовані Клієнтом, або 
не будуть виконані, або не будуть видалені внаслідок недостатнього маржинального 
забезпечення. Відкладені ордери, представлені до виконання, але які не відповідають 



вимогам маржинального забезпечення, відразу і обов'язково скасовуються без 
узгодження з Клієнтом. 
 
Скасування і модифікація відкладених ордерів 
 
Технологія виконання «Instant Execution» — будь-який відкладений ордер може бути 
скасований або змінений Клієнтом в робочий час Компанії, якщо ціна, зазначена в 
ордері, відрізняється від поточної ринкової ціни не менше, ніж рівень заморозки 
ордера. 
 
У разі технології виконання «Market Execution» будь-який відкладений ордер може бути 
скасований або змінений Клієнтом в робочий час Компанії, якщо відкладений ордер ще 
не надійшов у чергу на виконання (активацію). 
 
Зміна відкладеного ордеру прирівнюється до віддачі нової заявки та виконується згідно 
з правилами, описаним вище. 
 
У тому випадку, якщо ордер заповнений невірно, буде видано повідомлення про 
помилку, наприклад, «Invalid price» («невірна ціна»). 
 
Згідно з інструкцією до торгового терміналу: 
 
Ордер відкриття позиції Buy Limit передбачає відкриття позиції на покупку за ціною 
нижчою, ніж ринкова ціна в момент віддачі наказу. 
 
Ордер відкриття позиції Buy Stop передбачає відкриття позиції на покупку за ціною 
вищою, ніж ринкова ціна в момент віддачі наказу. 
 
Ордер відкриття позиції Sell Limit передбачає відкриття позиції на продаж за ціною 
вищою, ніж ринкова ціна в момент віддачі наказу. 
 
Ордер відкриття позиції Sell Stop передбачає відкриття позиції на продаж за ціною 
нижчою, ніж ринкова ціна в момент віддачі наказу. 
 
Відкладені ордери закриття позиції завжди прив'язані до позиції, або до відкладеного 
ордеру відкриття позиції. Всі відкладені ордери закриття позиції відразу і обов'язково 
скасовуються без узгодження з Клієнтом, якщо і як тільки відповідна позиція була 
закрита (будь-яким способом), або відповідний ордер відкриття позиції був скасований. 
 
Ордер закриття позиції Stop Loss використовується для фіксації збитків у разі, якщо 
ціна інструменту рухається в неприбутковим напрямку. Якщо ціна досягне 
встановленого рівня, позиція буде автоматично закрита. Stop Loss для позиції на 
покупку є наказом «продати», а для позиції на продаж — наказом «купити». 
 
Для автоматизації Stop Loss внаслідок зміни ціни Клієнт може скористатися Trailing 
Stop. 
 
Ордер закриття позиції Take Profit використовується для фіксації прибутку під час 
досягнення встановленого рівня. Take Profit для позиції на покупку є наказом 
«продати», а для позиції на продаж — наказом «купити». 
 



Виконання будь-яких відкладених ордерів здійснюється коли (і якщо) ринкова ціна 
співпадає або перетнула ціну, зазначену Клієнтом в ордері. 
 
Точність виконання ордерів 
 
В технології виконання «Instant Execution» відкладені ордери, як правило, виконуються 
за ціною, вказаною в ордері. Зміна індикативної ціни (в разі якщо вона не збігається з 
ринковою ціною) не може ініціювати виконання відкладених ордерів. При технології 
виконання «Market Execution» відкладені ордери виконуються за ринковою ціною на 
момент виконання ордера. Під час екстремальної ситуації на ринку пошук ринкової ціни 
дуже ускладнюється через швидку зміну цін учасниками ринку, а в деяких (винятково 
поодиноких) випадках взагалі стає неможливим протягом декількох хвилин. У цьому 
випадку, як тільки можна буде отримати ринкову ціну, заявка буде виконана за цією 
ціною. Очевидно, що дана ціна може відрізнятися від спочатку встановленої в ордері. 
 
Під час зупинки роботи ринку (на сесійних ринках між сесіями (перерва «на ніч»), а на 
цілодобових ринках — у вихідні дні) виконання відкладених ордерів неможливе. 
 
Відкладені ордери, не скасовані і не виконані до закінчення подачі котирувань, 
залишаються в силі після відновлення торгової сесії. Час торгових сесій наведено в 
розділі «Умови торгівлі» на сайті Компанії. 
Виконання ордерів у разі виникнення цінових розривів визначається наступними 
правилами: 
Ордер Stop Loss, рівень якого знаходиться в ціновому розриві, виконується по першій 
ціні після цінового розриву. При цьому в коментарі ордера дописується позначка 
[sl/gap]; 
Відкладені ордери Buy Stop і Sell Stop виконуються по першій ціні після цінового 
розриву. При цьому в коментарі ордера дописується [started/gap]; 
Відкладені ордери Buy Limit і Sell Limit виконуються за заявленою в них ціною. При 
цьому в коментарі ордера дописується [started/gap]; 
Ордер Take Profit виконується за вказаною в ордері ціною. У деяких випадках, при 
малих цінових розривах, ордери можуть бути виконані в звичайному режимі за 
вказаними в них цінами. 
 
Подача Заявок по телефону  
 
Клієнт має можливість для зв'язку з оператором Компанії користуватися телефонним 
зв'язком за виділеними для цього телефонами. Зв'язавшись з оператором Компанії, 
Клієнт повинен пройти авторизацію, назвавши свій номер Особистого кабінету і логін 
для входу в термінал. Після підтвердження оператором авторизації, Клієнт може 
виставляти заявки, змінювати і скасовувати ордери і т.д.  
 
Номер телефону для подачі заявок: +38 0 800 300 025 
 
Клієнт несе відповідальність за правильність інструкцій, переданих ним за допомогою 
телефонного зв'язку. Всі інструкції, що передаються по телефону, мають ту ж силу і 
виконуються за тими ж правилами, що і заявки, що передаються через термінал за 
допомогою інтернету. 
 
Авторизація (ідентифікація) і протоколювання 
 



Для авторизації в терміналі Клієнт використовує виданий йому логін і паролі (інвестора 
і головний). Клієнт зобов'язується відразу після реєстрації торгового рахунку до 
внесення коштів на торговий рахунок змінити головний пароль (master password) і 
пароль інвестора за допомогою терміналу. У разі невиконання Клієнтом зміни 
головного пароля і пароля інвестора відразу після реєстрації торгового рахунку, 
Компанія не несе відповідальності за несанкціоноване відкликання коштів з торгового 
рахунку і/або здійснення несанкціонованих Клієнтом торгових операцій. Для 
авторизації за допомогою телефонного зв'язку Клієнт використовує логін або номер 
рахунку.  
 
У Терміналі передбачений механізм протоколювання дій Клієнта та Компанії (вкладка 
«Журнал» в Терміналі). При роботі через телефон, переговори Клієнта і оператора 
записуються на магнітний носій. Цей механізм протоколювання дозволяє вирішувати 
суперечливі ситуації в разі їх виникнення.  
 
Відновлення паролів 
 
Відновлення паролів від торгового рахунку за допомогою Особистого кабінету: 
 

1) Необхідно вибрати торговий рахунок. 
2) Відправити запит на СМС-код для відновлення паролів (СМС-код 

відправляється на поточний контактний номер телефону, вказаний в особистих 
даних). 

3) Необхідно ввести отриманий СМС-код і два рази новий пароль від торгового 
рахунку (новий пароль вводиться два рази для кожного з паролів — торгового 
та інвесторського). Повинно з'явитися повідомлення про успішну зміну паролів 
(в разі отримання помилки, необхідно повідомити про це в Особистому кабінеті 
в розділі «Підтримка-Питання»). 

 
Відновлення пароля через email: 
 
При відновленні пароля необхідно надіслати електронного листа на адресу 
support@hamilton.club з темою «Відновлення пароля». До електронного листа має бути 
докладено відскановану письмову заяву в довільній формі з підписом клієнта і 
відсканована копія паспорта. 
 
У разі передачі Клієнтом третій особі ідентифікаційної інформації (номери рахунків, 
паролі, логіни і т.п.), відповідальність за здійснення угод від імені Клієнта, а також увесь 
фінансовий результат цих угод лягає на Клієнта. 
 
Архівація торгових рахунків 
 
Торгові рахунки, авторизація на яких відсутня протягом послідовних 90 календарних 
днів, підлягають архівації зі збереженням залишків коштів. 
 
Авторизація, торгові та балансові операції (в тому числі будь-які нарахування відсотків 
і т.п.) на архівних рахунках неможливі. 
 
Відновлення рахунків з архіву не проводиться. Історія архівного рахунку зберігається в 
Особистому кабінеті. Якщо на рахунку залишився позитивний баланс до перенесення 
його в архів, клієнт повинен відкрити новий рахунок в Особистому кабінеті для 



переказу коштів з архівного рахунку на новий шляхом створення заявки в Особистому 
кабінеті в розділі «Підтримка-Питання». 
 
Бонуси 
 
Бонус на торговий рахунок надається на певний період, протягом якого необхідно 
закрити певну кількість лотів. Період дії бонусу, а також кількість лотів зазначено в 
бонусній угоді, з якою клієнт повинен ознайомитися при зарахуванні бонусної суми на 
торговий рахунок.  
 
У разі, якщо необхідну кількість лотів не було виконано протягом зазначеного періоду 
часу, бонус автоматично закінчується і підлягає видаленню з торгового рахунку. 
 
Всі зараховані бонуси відображаються в торговому терміналі. 
 
Неторгові операції 
 
Неторговою операцією є будь-яка операція по внесенню/відкликанню коштів, яка 
здійснюються Клієнтом, а також переказ коштів між рахунками Клієнта. 
 
Будь-яка неторгова операція здійснюється виключно за допомогою Особистого 
кабінету. 
 
Перелік доступних способів внесення/відкликання коштів з рахунку, розміри комісій, а 
також інші умови доступні в Особистому кабінеті Клієнта. 
 
Зарахування та зняття коштів можливе тільки для Клієнтів, які завантажили в систему 
необхідні документи і мають підтверджений торговий рахунок. 
 
Всі заявки на виведення коштів, незалежно від способу і суми виведення, 
розглядаються в термін до семи робочих днів. У виняткових випадках Компанія 
залишає за собою право збільшувати даний термін, повідомивши Клієнта, але не 
обмежуючись, якщо у Компанії є підстави вважати, що операція, яка здійснюється, 
носить незвичайний характер, не має економічного сенсу, відомості надані Клієнтом є 
недостовірними, у випадках відсутності зв'язку з Клієнтом за зареєстрованими 
контактними даними, а також на час усунення технічних збоїв, неринкових котирувань 
або проведеного розслідування щодо торгівлі Клієнта на предмет порушення цього 
Регламенту та інших угод. 
 
Компанія залишає за собою право запросити додаткові документи при 
внесенні/відкликанні коштів з рахунку, включаючи, але не обмежуючись: 
 

1) Документи з підписом платника (договір обслуговування, угоду користувача про 
надання послуг), або документи, які підтверджують акцепт платником даних 
умов, в тому числі документи містять такі умови (логи проходження реєстрації 
та акцепту умов на веб-сайті, логи або інша інформація, яка свідчить про 
підтвердження платником зазначених контактних і персональних даних). 

2) Документи, що підтверджують факт здійснення платежів істинним власником 
банківської карти (копії використаних при здійсненні платежів банківських карт з 
обох сторін, копія документа, що посвідчує особу). 



3) Скріншоти призначеного для користувача аккаунта (акаунтів) платника на 
веб-сайті мерчанта, з персональними даними, що дозволяють однозначно 
ідентифікувати платника (власника картки). 

4) Скріншоти особистого кабінету платника та/або інтерфейсу адміністратора 
веб-сайту мерчанта, з інформацією про зарахування перерахованих за 
допомогою банківської карти грошових коштів на персональний рахунок/аккаунт 
платника (документи повинні містити наступну інформацію: реквізити платіжних 
засобів, дати, суми, ідентифікатори платежів, персональні дані платника або 
його аккаунта), а також переліком здійснених платником торгових операцій і/або 
інших заявок (включаючи деталі даних операцій і їх статуси на момент 
отримання запиту про надання документів), виконаних в рамках використання 
послуг компанії. 

5) Копії листів/повідомлень, відправлених на електронну адресу (Email) платника 
за фактом надання послуг та/або обробки заявок/запитів, а також інше 
листування з платником. 

6) Письмове підтвердження власника банківської карти про отримання (надання з 
боку мерчанта) всіх послуг компанії, оплачених за допомогою банківських карт в 
період інтервалів доданого переліку операцій, а також про відсутність претензій 
до мерчанта за фактом надання даних послуг (Авторизаційний лист 
встановленого зразка). 

 
Компанія залишає за собою право встановлювати доступні Клієнту способи 
відкликання коштів на свій розсуд, у тому числі відмовити в конкретному способі, 
надавши інший, попередньо повідомивши клієнта. 
 
У разі виявлення будь-яких порушень цього Регламенту, Клієнтської угоди та інших 
регулюючих документів, Компанія має право обмежити можливість відкликання коштів, 
при цьому повернувши внесені кошти на реквізити, з яких вони надійшли. 
 
Сума коштів, що доступна для зняття в Особистому кабінеті, розраховується за 
наступною формулою: 

1) Якщо на торговому рахунку клієнта немає відкритих позицій, сума доступних 
коштів для зняття розраховується за такою формулою: Equity - Credit 

2) Якщо на торговому рахунку клієнта є відкриті позиції, то сума доступних коштів 
для зняття розраховується за такою формулою: Equity - Margin - Credit. 

 
Відкликання/зарахування коштів з/на рахунок Клієнта здійснюється виключно у валюті 
торгового рахунку. У разі якщо валюта переказу відрізняється від валюти торгового 
рахунку, сума буде сконвертована за курсом Компанії (актуальні курси доступні в 
Особистому кабінеті). 
 
Клієнт підтверджує, що при зверненні з вимогою надати додаткові документи про 
здійснення операції, а також в разі повернення відправлених Компанією коштів Клієнту 
через невірно зазначені Клієнтом реквізити, всі можливі витрати покриваються за 
рахунок Клієнта. 
 
Врегулювання суперечливих ситуацій 
 
Порядок оформлення претензії: 
Кожен клієнт має право на пред'явлення претензії Компанії в разі виникнення спірної 
ситуації, в результаті якої, на думку Клієнта, були порушені пункти регламентуючих 
документів. 



До розгляду приймаються тільки претензії, що відповідають переліченим нижче 
вимогам і подані Клієнтом в Особистому Кабінеті (розділ «Підтримка», підрозділ 
«Питання»). 
 
Необхідне оформлення і зміст претензії: 
1. ПІБ Клієнта. 
2. Номер торгового рахунку Клієнта. 
3. Дата виникнення підстав для пред'явлення претензії. 
4. Тікери всіх спірних позицій і/або відкладених ордерів. 
 
Претензії пред'являються протягом 90 робочих днів з моменту виникнення підстав для 
пред'явлення даної претензії. 
 
У тому випадку, якщо заява не відповідає одному або більше вимогам цього 
положення, Компанія має право її відхилити. 
 
Максимальний термін розгляду претензії становить до 7 робочих днів. У деяких 
випадках цей строк може бути збільшений.  
 
Дроблення/укрупнення (Split) 
 
За наявності відкритої позиції по CFD-контракту на акції, з якими проведена процедура 
дроблення/укрупнення, на рахунку Клієнта автоматично відбуваються відповідні зміни, 
що відображаються в терміналі. 
 
Наприклад: Клієнтом куплені акції ААА, про що є запис в терміналі: 16.10.2004 куплено 
1000 акцій ААА за ціною 75,02. На 23.10.2004 призначено процедуру дроблення з 
коефіцієнтом 1,70. Останнє котирування на 23.10.2004 по ААА - 76,07. Після процедури 
дроблення в терміналі Клієнта буде запис: 16.10.2004 куплено 1700 акцій за ціною 
44,13. 75,02 / 1,70 = 44,13 і 1000 х 1,70 = 1700. Таким чином, величина маржинального 
забезпечення не зміниться, так само, як величина варіаційної маржі і дохід за угодою. 
 
Під час проведення дроблення («спліту») або укрупнення часто можуть виникати 
ситуації (як в прикладі), в яких на рахунку Клієнта величина відкритої позиції буде не 
кратна одному лоту. Така позиція обслуговується відповідно до Регламенту, але може 
бути закрита тільки таким чином, щоб частина позиції, яка закривається, була не 
меншою одного лота і (одночасно) решта позиції була кратна одному лоту. Якщо таке 
неможливо, то позиція може бути закрита тільки повністю. 
 
Ф'ючерси (Futures) 
 
При торгівлі з CFD-контрактами на ф'ючерси, необхідно враховувати, що ф'ючерсні 
контракти мають обмежений період обігу. Для проведення торгових операцій 
доступний тільки найближчий до теперішнього моменту часу контракт. Після 
завершення терміну контракту всі відкриті позиції по ф'ючерсах, якщо не були закриті 
Клієнтом раніше, ліквідуються Компанією без повідомлення за останньою ринковою 
ціною торгової сесії. Торгівля з CFD-контрактами на ф'ючерси проводиться згідно з 
описаними вище правилами. 
 
Перенесення відкритої позиції на наступний день 
 



Якщо на рахунку Клієнта є відкрита позиція по будь-якій валютній парі, то на цей 
рахунок буде нарахована (або списана з рахунку) сума свопу, що визначається згідно з 
«таблицею свопіювання». Величина свопів визначається торговими умовами. 
 
Якщо на момент закриття торгової сесії CFD на ф'ючерсний контракт або на акцію 
Клієнт має відкриту позицію, то з рахунку/на рахунок Клієнта будуть списані/нараховані 
комісійні, а також поправки на дивіденди. Величина комісійних і поправок на дивіденди 
визначається торговими умовами. 
 
Процес перенесення відкритих торгових позицій на наступний робочий день 
відбувається в період з 23:55 до 00:00 за часом терміналу. 
 
Зміни 
 
Внесення змін і доповнень до цього Регламенту здійснюється Компанією в 
односторонньому порядку. З метою забезпечення своєчасного ознайомлення зі 
змінами, Клієнту рекомендується регулярно відвідувати офіційний сайт Компанії. 
Компанія має право в будь-який час внести поправки або змінити цей Регламент, 
включаючи всі і будь-які окремі додатки до нього, а також змінити умови і порядок 
роботи, розмістивши такі поправки або зміни на своєму офіційному сайті. Клієнт згоден, 
що ці поправки або зміни вступають в силу і стають обов'язковими після їх розміщення 
на офіційному сайті Компанії. 
 
Визначення 
 
Авторизація в торговому терміналі — процес ідентифікації, який здійснюється за 
допомогою торгового терміналу з використанням логіна і пароля (трейдера або 
інвестора), що завершився успішно. 
 
Аск — ринкова ціна для здійснення покупки фінансового інструменту. 
 
Баланс — сума коштів на рахунку без урахування прибутку/збитку за відкритими 
позиціями. 
 
Закриття Позиції — офсетна угода купівлі/продажу, в результаті якої покриваються 
зобов'язання, що виникли за попередньою угодою відкриття позиції (позиція 
закривається) на рахунку Клієнта. 
 
Заявка «По ринку» — заявка на купівлю/продаж за поточною ринковою ціною. 
 
Індикативні ціни — ціни, що поставляються Клієнту через термінал або за допомогою 
телефонного зв'язку, і що служать для інформування Клієнта про поточний стан ринку. 
Індикативні ціни — це ціни, за якими вже були проведені угоди учасниками ринку, а 
також ціни, заявлені такими учасниками. Важливо не плутати з ринковою ціною. Зміна 
індикативної ціни (у разі якщо вона не збігається з ринковою ціною) не може ініціювати 
виконання відкладених ордерів. 
 
Негайне виконання (Instant Execution) — технологія виконання ордерів, минаючи 
первинний запит котирування, безпосереднім розпорядженням Клієнтом 
купівлі/продажу інструменту за ціною, вказаною у вікні ордера. 
 



Інструмент — валютна пара, CFD-контракт або інший актив, який використовується 
Клієнтом для проведення спекулятивних операцій. 
 
Компанія — компанія «Hamilton Investments Group Limited». 
 
Особистий кабінет — web-інтерфейс, що дозволяє використовувати послуги, що 
надаються Компанією, а також джерело отримання довідкової інформації. В 
Особистому кабінеті міститься персональна конфіденційна інформація, доступна тільки 
індивідуальному користувачеві, захищена параметрами авторизації (логіном і 
паролем). Особистий кабінет розташований за адресою: http://my.hamilton.club/, а 
також можливий доступ через сайт Компанії.  
 
Лот — стандартний встановлений обсяг інструменту, який використовується для 
проведення угод. 
 
Маржа/маржинальне забезпечення/покриття — частина коштів Клієнта, що забезпечує 
покриття маржинальної угоди на торговому рахунку. Маржа є запорукою, що гарантує 
зобов'язання Клієнта за відповідною угодою.  
 
Початкова маржа — мінімальні кошти, необхідні для відкриття позиції. 
 
«Відсутні ціни — спробуйте пізніше»/«Unable to quote — please try later» — 
повідомлення у вікні клієнтського терміналу, що означає, що заявка клієнта відхилена. 
Заявка клієнта може бути відхилена в разі подачі заявок без проведення угод. 
 
Забезпечення — див. Маржа/маржинальне забезпечення. 
 
Офіційний сайт Компанії означає адресу в інтернеті — http://www.hamilton.club/ 
 
Відкриття позиції — угода непокритої покупки/продажу, в результаті якої на рахунку 
Клієнта виникають зобов'язання в певному обсязі, за певним інструментом (з'являється 
позиція). 
 
Кошти — баланс вашого рахунку плюс плаваючий прибуток/збиток за відкритими 
операціями: Equity = Balance + Floating Profit/Loss. У разі відсутності відкритих позицій і 
плаваючою прибутку/збитку розмір власних коштів дорівнює балансу. 
 
Рівень ліміт і стоп ордерів — найменша відстань між поточною ціною і рівнем 
відкладеного ордера (ліміт або стоп ордери) на спокійному ринку, виражені в пунктах. 
 
Рівень «заморозки» ордерів (Freeze Level) — рівень ціни, при досягненні якої 
забороняється модифікація, видалення або закриття ордерів, близьких до виконання. 
 
Плече — співвідношення величини обсягу угоди і початкової маржі, необхідної для 
здійснення цієї угоди. 
 
Покриття — див. Маржа/маржинальне забезпечення. 
 
Примусове закриття — закриття позиції без погоджень з Клієнтом, з причини 
скорочення величини маржинального забезпечення, що нижче значення підтримуючої 
маржі. 
 



Прослизання — ситуація, при якій відкладений ордер виконується за ціною, відмінною 
від ціни, зазначеної Клієнтом в заявці. 
 
Регламент — дане зведення правил. 
 
Ринкова ціна — ціна, за якою Компанія може виконати заявку/наказ Клієнта на купівлю 
або продаж активу на поточний момент. 
 
Пункт — мінімальна зміна ціни. 
 
Вільна маржа/вільні кошти — кошти Клієнта на рахунку, не обтяжені будь-якими 
зобов'язаннями та не використовуються в даний момент як початкова маржа або 
підтримуюча маржа. При відсутності позицій вільна маржа дорівнює величині (балансу) 
торгового рахунку. При наявності позицій вільна маржа дорівнює коштам за 
вирахуванням початкової маржі для всіх відкритих в даний момент позицій. 
 
Угода/торгова операція — операція купівлі або продажу інструменту в певному обсязі, 
що здійснюються Клієнтом.  
 
Системний час — час в торговому терміналі Компанії. 
 
Спред — різниця між цінами Бід і Аск. Величина спреда встановлюється Компанією і 
може змінюватися в залежності від ринкових умов. 
 
Рахунок/торговий рахунок — маржинальний рахунок, призначений для здійснення 
торгових операцій Клієнтом за власний рахунок, за допомогою заявок, що віддаються. 
 
Термінал — програма (торговий термінал), що надається Клієнту Компанією. Термінал 
використовується Клієнтом для віддачі наказів з метою виконання угод, для здійснення 
аналізу ситуації на ринку, а також для протоколювання операцій, що виконуються. 
 
«Ціни змінилися»/«Price Changed» — повідомлення у вікні клієнтського терміналу, що 
означає неможливість проведення угоди в разі зміни ринкової ціни з моменту 
виставлення Клієнту цін Бід і Аск. Подібна ситуація зустрічається вкрай рідко, однак 
можлива, наприклад, під час екстремальної ситуації на ринку. 
 
Екстремальна ситуація на ринку — ситуація, пов'язана зі значними ускладненнями 
пошуку ринкової ціни. Зокрема: маленький обсяг угод на ринку, низька ліквідність, 
інтервенції центральних банків, вихід значущих новин та інші події, що призводять або 
до відсутності протягом деякого часу цін на ринку, або до дуже швидкої зміни цін. 
 
 
 
 


