AGREEMEENT FOR PROVIDING BROKERAGE SERVICES
УГОДА ПРО НАДАННЯ БРОКЕРСЬКИХ ПОСЛУГ
№…………………………………. Signed on…..………………………

between the Client / між Клієнтом:
Name / Ім'я
Surname / Прізвище
Date of birth / Дата народження
E-mail / Ел. пошта
Phone number / Номер телефону

ID information / Ідентифікаційні дані:
ID type / Тип документа
ID number / Номер документа

Residence address / Адреса проживання:
Postal code / Поштовий індекс
Flat number / Квартира
Bulding Number / Будинок
City / Місто
Country of residence / Країна

Account data / Дані рахунку:
Type of the Trading Account:
Тип торговельного рахунку
Currency of the Trading Account:
Валюта торгового рахунку
Type of the trading platform:
Торгова платформа

and / і
Xeta Direct Ltd., registered in 2nd Floor, Transpacific Haus, Lini Highway. P.O. Box 257, PORT VILA, Republic
of Vanuatu, with the license no. 14652 issued by The Vanuatu Financial Services Commission (VFSC).

1. Xeta Direct provides services under the terms
and conditions set forth in the Agreement which
consists of the following documents available at
Xeta Direct website:

1. Xeta Direct надає послуги відповідно до умов
та положень, викладених в Угоді, яка
складається з наступних документів, що
доступні на веб-сайті Xeta Direct:

a. This Master Agreement;
b. Privacy Policy;
c. Declaration of Investment Risk;
d. Orders Execution Policy;
e. Regulations on the provision of services
(Regulations);
f. Other documents specified in this agreement and
its attachments.

a. Ця Угода;
b. Політика конфіденційності;
с. Декларація інвестиційного ризику;
d. Політика виконання ордерів;
e. Регламент надання послуг (Регламент);

2. By accepting this Master Agreement Client
concludes the Agreement with the reservation of
condition mentioned in point 6 below and
represents that he/she has read and accepts all
above mentioned documents, which form an
integral part of the Agreement, and that he/she fully
understood their provisions and accepts all his/her
obligations arising from the Agreement.

2. Приймаючи цю Угоду, Клієнт укладає договір
з урахуванням можливості, зазначеної в пункті 6,
і заявляє, що він прочитав і приймає всі
вищезгадані документи, які є невід'ємною
частиною Угоди, і що йому цілком зрозуміло їхнє
значення, і він приймає всі свої зобов'язання, що
витікають з Угоди.

3. The Agreement may be concluded:
a. electronically, by electronic acceptance of an
offer to conclude the Agreement with the use of the
form provided for that purpose on Xeta Direct
Website. By electronic acceptance of an offer Client
concludes the Agreement with Xeta Direct with the
reservation of the condition mentioned in point 6
below;
b. in writing, by signing Master Agreement and
sending its scanned version to the e-mail address
given at Xeta Direct website, with the reservation of
the condition mentioned in point 6 below.

3. Угода може бути укладена:
a. в електронному вигляді шляхом прийняття
пропозиції укласти Угоду з використанням
спеціальної форми на сайті Xeta Direct. У разі
прийняття пропозиції в електронному вигляді,
Клієнт укладає Угоду з Xeta Direct з урахуванням
можливості, зазначеної в пункті 6;

4. Conclusion of the Agreement shall be subject to
positive verification of documents and data
provided by the Client, required in order to
conclude the Agreement, about which the Client
shall be notified by Xeta Direct.

4. Угода укладається після позитивних
результатів перевірки документів та даних,
наданих Клієнтом. Вона необхідна для
укладання Угоди, про що Xeta Direct повинна
повідомити Клієнта.

5. Xeta Direct shall correspond with the Client in
the manner specified in this Master Agreement and
its attachments. Parties hereby agree that any
declarations of will related to performance of
trading on Financial Instruments or other activities

5. Xeta Direct повинна вести листування з
Клієнтом у порядку, зазначеному в цій Угоді та
додатках до неї. Сторони цим погоджуються, що
вони можуть обмінюватися в електронному
вигляді будь-якою інформацією щодо торгівлі за

f. Інші документи, зазначені в цій Угоді та
додатках до неї.

b. у письмовому вигляді, шляхом підписання
Угоди та надсилання її відсканованої копії на
електронну адресу, вказану на сайті Xeta Direct,
зберігаючи за собою право застосувати пункт 6.

within Xeta Direct business activity may be фінансовими інструментами, або іншими
submitted by the parties in electronic form.
повідомленнями, пов'язаними з господарською
діяльністю Xeta Direct.
6. The Client shall have the right to terminate the 6. Клієнт має право розірвати Угоду відповідно
Agreement in accordance with the rules specified in до правил, прописаних у Регламенті.
the Regulations.
7. By signing the Agreement the Client represents
that:
a. Client has full legal capacity to enter into legal
transactions and is under no legal limitation with
regard to opening a Trading Account with Xeta
Direct and executing Transactions on Financial
Instruments;

7. Підписуючи Угоду, Клієнт заявляє, що:
a. Клієнт має повну дієздатність вчиняти правові
угоди та не має жодних юридичних обмежень
щодо відкриття Торгового рахунку в Xeta Direct та
здійснення угод з Фінансовими інструментами;

b. вся інформація, що міститься в Угоді та інших
b. all information contained in the Agreement and документах, а також інформація, надана
other documents and information provided by the Клієнтом, є достовірною та відповідає реальній
Client are true and consistent with Client’s actual ситуації та правовому статусу Клієнта;
situation and legal status;
с. Клієнт приймає, що він не має права на
c. Client accepts that he is not entitled to interest відсотки за коштами, розміщеними на
for funds held on the Account(s), unless Xeta Direct Рахунку(ах), якщо Xeta Direct не передбачено
stipulates otherwise.
інше.

8. By signing this Agreement the Client hereby
authorizes Xeta Direct to reveal Client’s personal
and financial data such as personal and financial
information regarding Transactions on Client’s
Account, copies of Client’s application documents
or information contained in those documents to
Xeta Direct affiliates which exchange services with
the Client or Xeta Direct, solely for the purposes of
executing the Agreement or agreements the Client
or Xeta Direct concluded with these entities.
Affiliates are companies controlled or owned by
Xeta Direct or companies under the common
control of Xeta Direct or that maintain in constant
cooperation with Xeta Direct and include banks,
investment firms, financial services companies,
auditors, IT companies, Introducers, advisors or
courier companies (hereinafter referred to as “Xeta
Direct’s Affiliates”). Client hereby authorizes those
entities to receive such information or documents
and use them solely for the purposes of performing
the obligations resulting from the agreements
mentioned above.

8.
Підписуючи цю Угоду, Клієнт дає
повноваження Xeta Direct розкривати особисті та
фінансові дані Клієнта, такі як інформацію про
Транзакції на Рахунку Клієнта, копії документів
або інформацію про Клієнта, що міститься в цих
документах, афілійованим особам Xeta Direct, які
надають послуги Клієнту або Xeta Direct
виключно з метою виконання умов цієї Угоди або
угод, укладених Клієнтом або Xeta Direct з
такими особами. Афілійованими особами є
компанії, що контролюються або належать Xeta
Direct, або постійно співпрацюють з Xeta Direct і
включають банки, інвестиційні фірми, компанії з
надання фінансових послуг, аудиторські
компанії, ІТ-компанії, компанії-розробники,
консалтингові або кур'єрські компанії (далі Афілійовані особи компанії Xeta Direct). Клієнт
цим уповноважує такі особи отримувати
інформацію або документи та використовувати їх
виключно з метою виконання зобов'язань, що
випливають із згаданих вище угод.

9. Xeta Direct is the administrator of personal data
submitted by the Client. Client has the insight right
to his/her personal data, and the right to make
amendments and corrections of the personal data
submitted to Xeta Direct by submitting data change
form.

9. Xeta Direct є адміністратором персональних
даних, наданих Клієнтом. Клієнт має право
перевіряти свої персональні дані, а також право
вносити зміни та виправляти особисті дані,
надані компанії Xeta Direct шляхом надсилання
заявки на зміну персональних даних.

10. Client shall also be obliged to notify Xeta Direct
about any change of his/her personal data. Xeta
Direct shall not be responsible for any losses
resulting from not informing Xeta Direct about
changes of Client’s personal data and for damages
resulting from Xeta Direct actions, taken on the
basis of incorrect or outdated information provided
by the Client.

10. Клієнт зобов'язаний повідомляти Xeta Direct
про будь-яку зміну своїх персональних даних.
Xeta Direct не несе відповідальності за будь-які
збитки, отримані внаслідок неповідомлення
Клієнтом про зміни персональних даних, а також
за збитки, пов'язані з заходами Xeta Direct,
прийнятими на підставі неправильної або
застарілої інформації, наданої Клієнтом.

11.
The Client acknowledges that providing
services by Xeta Direct may require transfer of
Client’s personal data to entities providing services
to Xeta Direct in other countries. The Client signing
herein Agreement acknowledges and agrees for the
above.

11. Клієнт визнає, що в процесі діяльності Xeta
Direct
може
знадобитися
передача
персональних даних Клієнта іншим особам, які
надають послуги компанії Xeta Direct в інших
країнах. Підписуючи цю Угоду, Клієнт визнає та
погоджується з вищезазначеним.

12.
This Agreement has been prepared in two 12.
Ця Угода укладена двома мовами:
languages: English and Russian. In case of any англійською та українською. У випадках
discrepancies English version will prevail.
можливих різночитань версія англійською має
перевагу.

Acknowledgements and Client’s statements:

Заяви Клієнта:

I give my consent for processing my personal data Даю свою згоду на обробку моїх персональних
for marketing purposes by Xeta Direct and Xeta даних у маркетингових цілях компанією Xeta
Direct Affiliates.
Direct та Афілійованими особами компанії Xeta
Direct.
I give my consent to receive commercial
information
via
electronic
means
of
communication, from Xeta Direct and Xeta Direct
Affiliates.

Даю свою згоду на отримання комерційної
інформації за допомогою електронних засобів
зв'язку від компанії Xeta Direct та Афілійованих
осіб компанії Xeta Direct.

I declare will to be party for the agreement with
Xeta Direct for trading on financial futures and
options, foreign exchange, securities, contracts for
differences, bullion, options and any financial

Заявляю своє бажання укласти Угоду з компанією
Xeta Direct для торгівлі фінансовими ф'ючерсами
та опціонами, іноземною валютою, цінними
паперами, контрактами на різницю, зливками та

instruments offered by Xeta Direct. I also confirm будь-якими фінансовими інструментами, що
that I act in my own name as specified above and пропонуються компанією Xeta Direct. Також
not on behalf of a third party.
підтверджую, що я дію від свого імені, як
зазначено вище, а не від імені будь-якої третьої
сторони.
I hereby confirm that I have acquainted, understood Я підтверджую, що я ознайомився, зрозумів та
and accept the Agreement for providing brokerage приймаю Угоду про надання брокерських послуг
services of Xeta Direct.
Xeta Direct.
I hereby confirm that I have acquainted, understood Я підтверджую, що я ознайомився, зрозумів та
and accept the Regulations of Xeta Direct.
приймаю Регламент компанії Xeta Direct.
I hereby confirm that I have acquainted, understood Я підтверджую, що я ознайомився, зрозумів та
and accept the Orders Execution Policy of Xeta приймаю Політику виконання ордерів компанії
Direct.
Xeta Direct.
I hereby confirm that I have acquainted, understood
and accept the Declaration of Investment Risk of
Xeta Direct and understand the nature and the risk
associated with trading in financial instruments
offered by Xeta Direct, as presented in the
Declaration of Investment Risk.

Я підтверджую, що я ознайомився, зрозумів і
приймаю Декларацію інвестиційного ризику
компанії Xeta Direct та розумію характер та
ризики, пов'язані з торгівлею фінансовими
інструментами, пропонованими компанією Xeta
Direct, зазначеними у Декларації інвестиційного
ризику.

I hereby confirm that I have acquainted, understood Я підтверджую, що я ознайомився, зрозумів та
and accept the Privacy Policy of Xeta Direct.
приймаю Політику конфіденційності компанії
Xeta Direct.

Approved by the Client:
Схвалено Клієнтом: ......................................................

On behalf of Xeta Direct:
Зі сторони Xeta Direct: ...................................................

