
 
1. Introduction 
 
1.1 This Regulation establishes the rules for margin trading, according 
to which Authorization (identification) of the Client, submitting by the 
Client  their applications and their implementation,  logging of 
transactions on the account of the Client are carried out. 

 
1.2 The legal framework of the trading in margin trading are 
determined by the agreements , concluded between the Client and the 
Company. 
 
1.3 The main purpose of this Regulation is to prevent any disputes 
between the Client and the Company. 

 
2. Margin trading 
 
2.1 When making speculative operations, the Client is provided with 
Shoulder. Size of Shoulder depends on a financial tool and is defined in 
part «Terms of trade» on site of the Company. To open the position 
some funds are required from the Client, which are called Initiation 
Margin. Initiation Margin for each tool is given on site of the Company 
in its specification. 
 
2.2 Free Margin may at any time be revoked by the Client from the 
Account, or used for opening positions. 
 
2.3 While holding a Position, amount of Margin Security can decrease 
or increase depending on change of tools rate, included in aggregate 
Open Position. At the same time the Company requires that Margin 
Security is not less 10% from the amount of Initiation Margin. This 
value is called Necessary Margin. 
                                                                                                                  



 
2.4 Necessary Margin can’t be revoked from the account of the Client 
or used for increasing of Open Position. 
 
2.5 If Equity decreases lower than 10% from Initiation Margin, the 
Company has right to close fully or partially Open Position without 
notification. Forced Closure depends on ability to quickly conduct a 
transaction at Market Price and doesn’t depend on the degree of 
profitability/non profitability  of this Open Position. 
 
2.6 The minimum volume of transactions: For accounts with the 
balance and / or funds from 5000.00 USD (five thousand US dollars) 
or their equivalent in another currency used on the minimum limit of 
the transaction in the amount of 1 lot. For accounts from 1000.00 USD 
(one thousand US dollars) or its equivalent in other currencies applied 
to the minimum transaction limit in the amount of 0.1 lots. The 
transition occurs automatically. Close the smaller volume orders, you 
can contact the broker, see para. 6.3. 
2.7 For use in trading automatic trading techniques (robots, advisors, 
trading signals Copy) send a request to connect to 
support@esterholdings.com. The company protects uptime trading 
servers from failure associated with the use of malicious software. In 
order to ensure quality service used by any additional software (robot, 
adviser) should be sent to verify the company's employees to check on 
support@esterholdings.com.  
 

3. Types of Applications/Orders 
 

3.1 To conduct Trading Operations the Client can use two types of 
Applications/Orders:  Market orders (Market orders) and  Limit Orders 
(Limit orders). 
 
3.2 Market order is an order, given to the Dealer to buy or sell certain 
number of lots defined by the customer by current Market Price. 
 
3.3 Limit order is an order to Dealer to buy or sell certain number of 
lots by determined price in future, when or if, Price Market reaches the 
Determined one in the Order. 
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3.4 Any Order (Market or Limit Order) is always an order to buy or 
sell. The purchase is always made by price Ask (Ask), and selling – by 
price Bid ((Bid), correspondent to the current Market Price. 
 
3.5 Notwithstanding the types of Applications, they are accepted lonely 
in working hours of the Company. The Applications are fulfilled 
during the trading session of that market, to which the Tool is related, 
by which the Application is made. Schedule of trading sessions is 
given in part  «Terms of trade» on site of the Company. In not working 
hours applications are not accepted and not fulfilled. 
 
3.6 In case of quotes failure because of technical reasons the Company 
has right  to annul the result, received by any type of orders, fulfilled 
by quotes during failure.  The Company doesn’t compensate loss of 
profit by these orders. References of the Client to other sources of 
quotes are not taken into account. 
 

4. Issuing and fulfillment of Market 
Orders 

 
4.1 There are two technologies of issuing and execution of orders – 
«Instant Execution» - Instant execution» and 
«On demand». 
 
4.2 By submission an Order by the technology «Instant Execution» the 
Client immediately issues the order for open positions of the Tool  in 
declared volume by pressing the button (Buy/Sell -to buy/to sell) or for 
disclosure of all or part of the position of the Tool by pressing the 
button (Close ... -  to close...) at price, given in the window of the 
Market Order. 
 
4.3 By submission of the Market Order  « On demand»  the Client 
gives the amount of Lots and the Tool, by which the Order will be 
executed. After receiving from the Client the Market Order a search  of 
capabilities of the transaction execution with 
 



 
 
the declared Tool in declared volume is started. As soon as such 
possibility has been found (price market has been received) – they 
should mark  to the Client on the Terminal of the Company Prices Bid 
and Ask. In general, the search duration of the Market Price takes some 
seconds. The company makes every effort to speed up the process of 
search of the Market Price. 
 
4.4 The Company is obliged to make maximal efforts to support the 
work of its servers and Terminals. However, the Client understands that 
any software is absolutely reliable. In case of failure to issue an order 
through Terminal, the Client is recommended to use the telephone 
communication (see point 6 of this Regulation). 
 
4.5 The Client understands that search of the Market Price on the actual 
market may take different time depending on the velocity of prices 
movement at a given time, current amounts of deals, degree of 
Applications congestion.  As a result, in extreme situations on the 
market, the delays with response of different duration can arise. 
Obligation of the Company is to decrease duration of delays, but their 
complete elimination is impossible on the actual market. 
  
4.6 If the Client confirmed the Order, then the operation of 
purchase/sale is conducted at price, confirmed by the Client , thus, the 
Application is executed by the “Market Price”. 
 
4.7 If the Client received priced Bid/Ask on demand, pressed the of 
execution the Deal (purchase/ sell), or if the Client has reasons to 
believe, that he has pressed on the button of confirmation, but there are 
no correspondent changes in the Terminal, then the Client is obliged to 
notify the Company to clarify the situation.
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4.8 The Company doesn’t  admit any use by the Client Arbitrage 
strategies of trading. In case, if the Client uses Arbitrage either 
explicitly, or implicitly, then  the Company has right to annul deals of 
the Client giving the substantiation of annulling Arbitrage deals. 
 
4.9 The Company reserves the right to revise the result of customer 
transactions in the event of failure of the server software, which led to 
the delay of the quotations, issuing non-market quotations or other 
negative consequences for the company, which could not be closed 
with counterparties. 
 
4.10 The customer agrees to conduct further examination of his trading 
account in case of detection methods in his trade opening and closing 
orders of facts (or the opening counter locking order), while between 
them is less than 5 minutes, and / or 5 points. The Company reserves 
the right to the results of further examination to correct the result of 
the client's trading on the total amount of such orders. 
 
4.11 This Agreement prohibits the use of strategies oriented to profit 
by deliberately creating situations to hit one of the client's accounts / 
customer groups in a negative balance area, including when these 
accounts were opened on different faces, obviously it is part of a 
trading strategy. In case of the use of such trading strategies, the 
Company reserves the right to recover the negative balance on a 
client's account at the expense of the other client's account. 
 
4.12 The Company guarantees that any deal of the Client, treated at 
non-market quote (spike) will be restored just after detection of the 
fact of its erroneous execution. 
 
4.13 The Company reserves the right to review any submitted its 
quotation for a certain period of time, and to recognize their non-
market if such quotation, according to the Company, are subject to the 
criteria of "market quotation", as described in this Regulation, and to 
review any financial results of trading operations, committed to these 
quotations. 
 
4.14 If the Client has closed a position at non-market quote, the 
Company preserves the right to write off / charge financial difference 
between factual position closing and closing at the price preceding 
non-market quote. 
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4.15 The Company reserves the right to recalculate Customer's 
transactions if he used for the vulnerability of the terminal or use 
advisors trading due to existing vulnerabilities. 
 
4.16 If the actions of the Customer revealed signs of the use of the 
terminal vulnerability, the Company has the right to cancel all the 
transactions made by the Client and to deny this to the Client service 
by the termination of the Customer Agreement, the revision of the 
financial results for the improper trading operations with the 
subsequent return of the appropriate amount of funds in accordance 
with the established procedure by the Company. 
 
4.17 The Company reserves the right to cancel the result of the 
transaction in the event of its implementation using the funds obtained 
in violation of the conditions specified in the rules Accepted Customer 
Agreement, including the present agreement. 
 
4.18 Not accepted claims on cancellation of the financial results of 
trading operations, which were carried out by the Customer for 
additional margin, resulting in the trading account as a result of a 
profitable position (subsequently canceled by the Company) on non-
market quote or at a Quote received as a result of manifest error of the 
Company. 
 

5. Limit Orders 
 
5.1 By submission the Limit Order the Client defines the Tool, number 
of lots, type of  the  and Price, reaching of which is necessary to start 
the execution of the Order. The Client bears full responsibility for 
accuracy of submitted in order information. 
 
5.2 All Limit Orders can be arranged not lower the Level Limit or 
Stop Order from the current Market Price. In exclusive cases, for 
example in case of Extreme situation on the market, it is possible to 
derogate from the rules Level Limit and Stop Order. In these cases 
Limit Orders will be arranged  at the best for the Client price available 
on the market. 
 
5.3 Accepted Limit Orders (GTC - Good Till Cancelled), are 
considered valid without limitation for a long time, until either they 
will be cancelled by the Client, either they won’t be executed, either 
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they won’t be deleted as a reason of non sufficient marginal security. 
 
 
5.4 Limit Orders, presented for execution, but not correspondent to the 
requirements  of marginal security are cancelled immediately and 
obligatory without any consent with the Client. 
 
5.5 Any Limit Order can be cancelled or changed by the Client in 
working time of the Company,  if the price given in the order is 
different from the current Market Price not less than the level of Order 
Freeze. Changes of the Limit Order is equal to the issue of new 
Application and executed according to the rules described above. 
 
5.6 In case if the order is filled in incorrectly there will be a message 
about mistake, for example «invalid price»(«invalid price»). 
 
5.7 Order of Position Opening  Buy Stop – assumes opening a position 
for purchase at price higher than the Market Price at the moment of 
Order issue. 
 
5.8 Order of Position Opening  Sell Stop – assumes opening a position 
for sale at price lower than the Market Price at the  moment of Order 
issue. 
 
5.9 Order of Position Opening  Buy Limit – assumes opening a 
position for purchase at price lower than the Market Price at the 
moment of Order issue. 
 
5.10 Order of Position Opening Sell Limit – meant for Order issue  
«sell» at price higher than the Market Price at the moment of Order 
issue. 
 
5.11 Limit Orders of Position closure are always connected to the 
Position or Limit Order of Position Opening. All Limit Orders of 
Position Closure are cancelled immediately and obligatory without 
agreement with the Client, if and immediately after correspondent 
Position was closed (by any means), or correspondent Order of 
Position Opening was cancelled. 
 
5.12 Order of Position Closure Stop Loss -  for position on purchase 
the Order  is «sell» and for position for sale is Order «buy». 
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5.13 Order of Position Take Profit -  for position on purchase the 
Order  is «sell» and for position for sale is Order «buy». 
 
5.14 Execution of any Limit Orders is realized when (and on 
condition) if the Market Price is compared or it crosses the price, given 
by the Client in Order. 
 
5.15 Accuracy of Orders execution. As a rule, Limit Orders are 
executed at price, given in the Order. 
 
5.16 Change of the Indicative Price (in case if it doesn't coincide with 
the Market Price) can't initiate execution of the Limit Orders. 
 
5.17 In Extreme Situation on the market search of the Market Price is 
considerably perplexed because of the rapid change of prices by 
participants of market, and in some (exclusively rare) cases becomes 
impossible during several minutes. 
 
5.18 In this case as soon as it becomes possible to get the Market 
Price, the Application will be executed at this price. Obviously, that 
this price can differ from initially fixed one in the Order. 
 
5.19 During the stop of operation of the market (on session market – 
between sessions (break  «for night»), and on round-the-clock markets 
– at weekends) execution of the Orders is impossible. 
 
5.20 Limit Orders, not cancelled and not executed before the end of 
quotes presenting, are executed immediately after renewal of the 
trading session. Time of trading sessions is given in part «Terms of 
trading», submitted on the site of the Company. 
 
 
5.21 Orders execution in case of arising price gapping is defined by 
the following rules:  
- order Stop Loss, level of which is on the price gapping, is executed 
by first price after price gapping. By that in comments to order is 
given the note [sl/gap];  
- limit orders  Buy Stop and Sell Stop are executed at first price after 
price gapping. By that in comment to the order is given the note 
[started/gap]; 
 
-  limit orders  Buy  Limit  and  Sell  Limit  are executed by posted 
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price. By that in comment to the order is given the note  [started/gap]. 
In some cases, by small price gapping orders can be executed in 
normal mode at given in them prices. 
 

6. Applications issue by telephone 
 

6.1 The Client has got the opportunity to use  for contacting  the 
operator of the Company telephone line by specially meant for this 
telephones. 
 
6.2 Having contacted the operator of the Company , the Client should 
pass authorization giving the number of his Account (coincides with 
the number of the Contract) and login to enter the Terminal. After 
confirmation by the operator authorization, the Client can present 
Applications, change and cancel Orders, etc. 
 
6.3 Telephone number for applications presenting: +448000698464 
 
6.4 Sample of the telephone procedure between the Client and operator 
is given below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Authorization 
 
(name number of your Account and login) 
 
Market order of (position) opening 
 



 10 

<Tool> <Volume> 
 

Client Оperator   

1. Еuro – Dollar, 1 lot 1. 1, 2975 / 80  

2. Buy 2. Еuro – Dollar, 1 lot, buy  

3. Ok 
at 1,2980, ok?  

3. Position number 234564 
 

   
 
 
Market order of (position) closure 
<position number><Tools><Volume> 

Client Оperator   

1. 
Position 234564 Еuro – 
Dollar, 1 lot 1. 1, 2990   

2. Close 2. 

Position 234564 Еuro – 
Dollar, 1 lot close at 1.2990, 
0k?  

3. Ok 
   

3. Position is closed 
 

   
 
 
Issue of the Limit Order 
 
<Type of order> <Tool> <amount> <purchase/sale> <price> 
 
 
 
 
 
 
 

Customer Operator  

1. Please, take an order, 1.buy stop, Euro – Dollar, 1  

order buy stop Euro – Dollar, lot, at price 1,2975. ок?  
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1 lot, at price 1,2975 
2. Order number 274421 

 

2. ok 
 

  
 
 
Change or deleting of the Limit Order 
 
order <order number> change the price to <price> or order <order 
number> cancell 
 

Customer Operator  

1. Оrder 274421 buy stop Еuro 1. Оrder 274421 buy stop Еuro  

– Dollar, 1 lot, at price – Dollar, 1 lot, change the price of  

1,2975 change the price of  opening to 1,2965. Ок?  

opening to 1,2965. 
2. Price is changed. 

 

2. Ок 

 

  
 
 
6.5 The Client bears the responsibility for accuracy of submitted by 
him by means of telephone communication instructions. All submitted 
by telephone instructions have the same effect and are executed by the 
same rights, that the Applications are done, which are submitted 
through the Terminal by means of the Internet. 
 
 
 
 
 
 

7. Аuthorization and identification 
(protocolling) 
 

7.1 To be authorized in the Terminal, the Client uses assigned to him 
login and passwords (of the investor and the master one). The Client is 
obliged immediately after registration of the Trading Account till  
direct deposit on the Trading account to changes the master password 
(master password) and password of the investor by means of the 
Terminal. In case of failure to fulfill by the Client the condition to 
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change the master password and password of the investor. 
 
7.2 Immediately after registration of the Trading Account, the 
Company does not bear any responsibility for non sanctioned 
chargeback from the Trading Account and/or realization by the Client 
non sanctioned Trading Operations. To authorize by telephone 
communication the Client uses login and number of the account. 
 

8. Password recovery from the Account 
 
 
8.1 Password recovery through e-mail: 
By password recovery it is necessary to send electronic letter to the 
address support@esterholdings.com  with the topic  «Password 
recovery». 
 
8.2 To the electronic letter should be attached scanned written 
application in free form with the signature of the Client and scan copy 
of the passport. 
 
8.3 In case of transfer by the Client to the third party identification 
information (accounts numbers, passwords, logins, etc.), responsibility 
for making the transaction on behalf of the Client as well as total 
financial result of these transactions will be borne by the Client.  
 
8.4 Mechanism of protocolling of the Client and the Company actions 
is foreseen in the Terminal (tab  “Journal” in the Terminal). By 
operation on the telephone the negotiations of the Client and Operator 
are recorded on magnetic medium. This mechanism of protocolling 
allows to solve disputable situations in case of their arise. 
 
8.5 Trading accounts, on which there is no authorizations during last 
successive 90 days, are to be archived with preservation of fund 
balances. 
 
8.6 Authorization, trade and balance operations (including accrual of 
any interests, etc.) on the archive accounts are not possible.  
 
8.7 Account recovery is not made from the archive. History of archival 
accounts saved in your account. If the account balance remained 
positive until its transfer to the archive, the client must open a new 
account in your account to transfer funds from the account to a new 
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archive by sending an application to the post office 
support@esterholdings.com. 
 
 

9. Split/Consolidation 
 

9.1 If there is an Open Position under CFD-contract on the shares, 
with which the procedure of split/consolidation has been made, some 
changes are automatically made on theAccount of the Client, they are 
reflected in the Terminal. 
 
9.2 For example: If the Client bought shares ААА, there is a note 
about this in the Terminal: on 16.10.2004 there were bought 1000 
shares at price 75,02. 
 
On 23.10.2004 the procedure of split with the coefficient 1,70 has 
been fixed. The last quotes on 22.10.2004 as for AAA – 76,07. 
After procedure of split in the Terminal of the Client there will be the 
note: 
16.10.2004/1,70=44,13 and 1000 x 1,70=1700 
 
Thus, the amount of Marginal Security will not change, as well as 
value of Variation Margin and profit on the Deal. 
 
9.3 By conduction split (”split”) or consolidation some situations can 
arise very often (as in the sample), where on the Account of the Client 
the amount of the Open Position will not be divisible to one lot. Such 
Position is serviced in accordance with the Regulations, but can be 
closed only in such a way, that the Position to be Closed should not be 
less than one lot and (at the same time) the rest part of the position 
should be divisible to one lot. If it is not possible, then the Position can 
be closed only in full amount. 
 

10. Futures 
 
10.1 By trade with CFD – contracts for futures, it should be taken into 
account, that the Futures Contracts have limited circulation period. To 
conduct trade operations only the nearest Contract to this moment is 
accessible. After termination of the Contract all open positions on the 
Futures , if they were not closed by the Client earlier, are liquidated by 
the Company without notification as to the last market price and 
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market session. 
 
10.2 Trade with  CFD – contracts for futures is conducted in 
accordance with described above rules. 
 

11. Transfer of the Open Position for the 
next day. 
 
11.1 If there is on the Account of the Client Open Position at any 
currency pair, so at this account will be calculated (or deducted from 
the Account ) swot amount, which is defined according to “the table of 
swot”. The amount of swot is defined by trading terms. 
 
11.2 If at the moment of closure the trading session CFD for futures 
contract or on the shares of the Client have got Open Position, so to 
the Account/or from the Account will be loaded/deducted 
commissions, and also amends on dividends. Amount of commission 
and dividends is defined by trade terms. 
 

12. Changes 
 
12.1 Changes and Amendments input to this Regulation is realized by 
the Company in unilateral manner. 
 
12.2 In order to ensure timely acquaintance with the changes, the 
Client is recommended to visit regularly the Official Site of the 
Company. 
 
12.3 The Company has right to input any amends or changes at any 
time to this Regulation, including all or any Amendments to it, as well 
as to change terms and conditions of work, presenting such amends or 
changes on the Official Site of the Company. The Client agrees that 
these amends or Changes enter into force and become obligatory after 
their presentation on the Official Site of the Company. 
 

13. Bonus Terms funds to the account 
 
13.1 The funds credited to the trading account in the company Ester 
Holdings Inc. 
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13.2 Сredits are calculated and can be used by the client to carry out 
transactions. The customer is entitled to withdraw the bonus account, 
in whole or in part, only after a number of conditions for the private 
lots in a designated client terminal during the enrollment bonus. Terms 
of the number of closed bids are set at the rate of 1 lot for every $ 10 
sum bonus. 
 
13.3 In the calculation of the position taken only difference between 
the opening price and closing at least 20 points, and the time between 
them is at least 5 minutes. 
 
13.4 Closing item using tactics lock (lock) or blocked position counted 
as 1 lot for calculating the bonus. 
 
13.5 Crediting of customer balance is made after 30 days, only after 
the close of trading positions on the account. 
 
13.6 After all the conditions you need to apply yourself with statement 
in free form to the post office to transfer funds 
support@esterholdings.com bonus. 
 
13.7 Charging bonus account balance is made only after the full 
implementation of the above conditions. 
 
13.8 These Terms supersede any other shares of the company. 
 
13.9 If any withdrawals unless the conditions for the number of closed 
lots bonus is canceled. Result trade is viewed in proportion to the ratio 
of bonus money and the size of the deposited amount. 
 
13.10 The Company reserves the right to unilaterally change the terms 
and duration of the credit. 
 

14. Definitions  
Authorization of the Trade Terminal – Process of Identification, 
realized by means of the Trade Terminal, using login or password (of 
the trader or investor) and which ends successfully. 
 
Аsk – The Market Price to realized purchase of the financial tool. 
Balance of the Account – amount of the Trade Account if there are no 
Open Positions. 
Bid – The Market price to realize sale of the financial tool. 
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Variation margin – amount of the Trade Account taking into 
consideration losses from Open at the present moment Positions, if 
they are calculated by current prices. 
 
The Position Closure – offset deal of purchase/sale as a result of which 
the obligations are covered, which arose by the proceeding Deal of 
Position Opening (the Position is closed) on the Account of the Client. 
Application  “On The Market” – Application on purchase/sale at the 
current Market Price. 
 
Indicative Prices – prices, formed by the Client through the Terminal 
or by means of telephone connection, and which serve to inform the 
Client about the current state of the market. Indicative prices – are 
prices by which already some deals by the participants of the market 
have been conducted, and also prices, applied by such participants. It 
is important not to mix with the Market Price. Change of the Indicative 
price (if doesn’t coincide with the Market price) can’t initiate 
execution of the Limit Orders. 
 
The Tool – currency pair, CFD-contract or any other asset, used by the 
Client to conduct speculative operations. 
 
The Client – a body concluded the Agreement with the Company for 
services aubmittance, necessary by trade with the financial tools. 
 
The Company – The Company ESTER HOLDINGS INC. 
 
The Private Cabinet — web-inteface, which allows to use the services, 
submitted to the Company, and also the sources of acquiring the  
inquiry information. There is personal confidential information in the 
Personal Cabinet , which can be accessed only by the individual user, 
secured by parameters of authorization (login, password). The 
Personal Cabinet is located by the address: 
https://my.esterholdings.com , access through site of the Company is 
also possible. 
 
Lot – standard fixed volume of the Tool, used for conducting the 
deals. 
 
Margin/Marginal Security/Cover – part of the funds of the Client, 
which provides covering of the marginal Deal on the Trade Account. 
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Margin is a security, which guarantees the obligations of the Client 
under correspondent Deal. 
 
Initiation margin – minimal funds necessary for the Position Opening. 
 
Required Margin - funds necessary to maintain the total Open 
Position. 
 
Execution of the Market Orders  avoiding initial application for 
quotes, by direct allocation by the Client purchase/sale of the tool by 
price , mentioned in the Order. 
 
Non-market quotation - an erroneous quotation satisfying each of the 
following conditions: 
a) the presence of a significant price gap; 
b) return of the price for a short period of time the level with a price 
gap; 
c) absence of rapid price before the advent of this quotation; 
d) lack of at the time of occurrence of macroeconomic events and / or 
corporate news of significant effect on the instrument's rate. 
 
“Unable to quote – please try later” – message in the window of the 
client’s terminal, meaning that the Application of the Client has been 
declined. Application of the Client can be declined in cases of 
applications submitting without conducting the deals. 
 
Provision – see Margin/Marginal Provision. 
 
The Position Opening – Deal on non covered purchase/sale, as a result 
of which on the Account of the Client arise obligations in definite 
amount, by definite Tool (the Position arises). 
 
The Limit Order – Application which will be executed in the future by 
some new price, different from the Market Price. 
 
The official Site of the Company defines the address of the Company 
on the Internet http://esterholdings.com 
 
Shoulder – correlation of the amount and volume of the Deal and The 
Initiation Margin , necessary for execution of this Deal. 
 
Necessary Margin – necessary funds for supporting the Open Position 
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in total. 
 
Cover – see Margin/Marginal Security. 
 
Forced Closure – closure of the Position without agreement with the 
Client because of the decrease of the amount of the Marginal Security 
lower of the value of the Supporting Margin. 
 
Slippage – the situation when the Limit Order is executed at price , 
different from the price, mentioned by the Client in the Application. 
 
Regulations – this code of practice. 
 
The Market Price – the price at which the Company can execute the 
Application/Order for purchase or sale of the assets at the present 
moment. 
 
Point  – minimal value of the price. 
 
Free Margin/funds  –  funds of the Client on the account without any 
obligations. In other words not used at the present moment as the 
Initiation Margin or Supporting Margin. If there is no Positions , the 
Free Margin equals to the value (balance of the Trade Account). If 
there are some Positions, the Free Margin equals to the Variation 
Margin deducting the Initiation Margin for all open at the present 
moment Positions. 
 
The Deal /The Trade operation –    operation on purchase or sale of 
the Tool in definite amount, executed by the Client. 
 
System Time – time in the Trade Terminal of the Company. 
 
Spread – difference between prices Bid and Ask. Spread amount can 
change depending on the market terms and is fixed by the Company. 
 
Account/The Trade Account – the Marginal Account meant for 
conduction of the trade deals by the Client on his own account and 
risk, by means of submitted Applications.   
 
The Trade Account is considered to be the Marginal One , i.e. the 
Client can use all or part of the funds on it without partial provision 
(cover) of the Conducted Deals. 
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The Terminal – the program (the trade terminal) , submitted to the 
Client by the Company. The Terminal is used by the Client for Orders 
issue with the purpose to conduct Deals, to make the analysis of the 
situation on the market as well as protocolling the operations. 
 
The Trade Operation/The Deal –  see The Deal/The Trade Operation. 
 
The Trade Account/ Account - – see The Account/The Trade Account. 
 
Level of “orders freezing” (Freeze Level) - Price level by achieving of 
which a modification is banned, the orders deleting or closure, which 
are expected in the near future to be executed. 
 
Level of Stop/Limit the Orders – the shortest distance between the 
current price and level of the limit order (Limit or Stop of the Order ) 
on tranquil market, expressed in points. 
«Price Changed» -  message in the window of the Client Terminal, 
meaning the non ability to conduct a Deal in case of change of the 
Market Price from the moment of setting the Client prices Bid and 
Ask. Such situation is met very rarely, but it is possible, for example 
during Extreme Situation on the market. 
 
Extreme Situation on the market – a situation, connected with 
considerable complications with search of the Market Price. In 
particular:  a small volume of transactions on the market, low liquidity, 
intervention of central banks, yield of significant news and other 
events, leading either to the absence for some time prices on the 
market, either to very rapid change of prices.  
 

 

 

 

 



 20 

 

1.Введение 

1.1 Данныи ̆ Регламент устанавливает правила маржинальнои ̆ 

торговли, согласно которым осуществляется Авторизация 

(идентификация) Клиента, подача клиентом Заявок и их 

исполнение, протоколирование проводимых операции ̆ на счету 

Клиента. 

1.2 Юридические основы проведения торговых операции ̆ при 

маржинальнои ̆ торговле определяются соглашениями, 

заключаемые между Клиентом и Компаниеи ̆. 

1.3 Основнои ̆ целью настоящего Регламента является 

предотвращение споров между Клиентом и Компаниеи ̆. 

2. Маржинальная торговля 

2.1 При совершении спекулятивных операции ̆ Клиенту 

предоставляется Плечо. Величина Плеча зависит от финансового 

инструмента и указана в разделе «Условия торгов» на саи ̆те 

Компании. Для открытия позиции от Клиента требуются 

средства, которые называются Начальнои ̆ Маржеи ̆. Начальная 

Маржа для каждого инструмента указана на сайте Компании в 

его спецификации. 

2.2 Свободная Маржа может быть отозвана Клиентом со Счета, 

либо использована для открытия позиции ̆. Компания может на 

свое усмотрение отказать в уменьшении свободной маржи при 

открытых позициях. 
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2.3 В процессе удержания Позиции, величина Маржинального 

Обеспечения может снижаться или увеличиваться в зависимости 

от изменения курсов инструментов, входящих в совокупную 

Открытую позицию. При этом, Компания требует, чтобы 

Маржинальное Обеспечение составляло не менее 10% от 

величины Начальнои ̆ Маржи. Эта величина называется 

Необходимои ̆ Маржеи ̆. 

2.4 Необходимая Маржа, не может быть отозвана со счета или 

использована увеличения совокупнои ̆ Открытои ̆ Позиции. 

2.5 Если Equity снижается ниже 10% от Начальнои ̆ Маржи, 

Компания имеет право закрыть полностью или частично 

Открытую Позицию Клиента без уведомления. Принудительное 

Закрытие зависит от возможности оперативно провести сделку 

по Рыночнои ̆ Цене и не зависит от степени 

прибыльности/убыточности даннои ̆ Открытои ̆ Позиции или 

других факторов. 

2.6  Минимальный объём сделок: Для счетов с балансом и/или 

средствами от 5000.00 USD (пять тысяч американских долларов) 

или их эквивалент в другой валюте применяется ограничение на 

размер минимальной сделки в объеме 1 лота. Для счетов от 

1000.00 USD (одна тысяча американских долларов) или их 

эквивалент в другой валюте применяется ограничение на размер 

минимальной сделки в объеме 0.1 лота. Переход происходит 

автоматически. Закрыть ордера меньшего объема можно 

связавшись с брокером см. пункт 6.3.  

2.7 Для использования в торговли автоматических методов 

торговли (роботов, советников, копирования торговых сигналов) 

отправьте заявку на подключение на support@esterholdings.com. 

Компания защищает бесперебойность работы торговых серверов 

от сбоя, связанного с использованием вредоносного 

mailto:support@esterholdings.com
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программного обеспечения.  С целью обеспечить качественный 

сервис любое используемое дополнительное программное 

обеспечение (робот, советник) необходимо прислать для 

верификации сотрудникам компании на проверку на 

support@esterholdings.com. 

3. Виды Заявок/Приказов 

3.1 Для совершения Торговых Операции ̆ Клиент может 

использовать два вида Заявок/Приказов: Рыночные ордера 

(Market orders) и Отложенные Ордера (Limit orders). 

3.2 Рыночныи ̆ ордер это Приказ, отданныи ̆ Дилеру купить или 

продать определенное Клиентом количество лотов по текущеи ̆ 

Рыночнои ̆ Цене. 

3.3 Отложенныи ̆ Ордер это приказ Дилеру купить или продать 

определенное количество лотов по определеннои ̆ цене в 

будущем, когда и если, Рыночная Цена достигнет значения 

Указанного в Ордере. 

3.4 Любои ̆ Приказ (Рыночныи ̆ или Отложенныи ̆ Ордер) всегда 

является Приказом купить или продать. Покупка всегда 

осуществляется по цене Аск(Ask), а продажа по цене Бид(Bid), 

соответствующеи ̆ текущеи ̆ Рыночнои ̆ Цене. 

 

3.5 Независимо от вида Заявок, они принимаются только в 

рабочее время Компании. Исполняются Заявки только во время 

торговой сессии того рынка, к которому относится Инструмент, 

по которому отдается Заявка. График торговых сессии ̆ указан в 

разделе «Условия торгов» на саи ̆те Компании. В нерабочее 

время Компании заявки не принимаются и не исполняются. 

mailto:support@esterholdings.com
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3.6 В случае сбоя котировок, вызванных техническими 

причинами Компания имеет право аннулировать результат, 

полученныи ̆ по любому виду ордеров, исполненных по 

котировкам во время сбоя. Компания не возмещает упущенную 

выгоду по данным ордерам. Ссылки клиента на другие 

источники котировок не принимаются во внимание. 

4. Отдача и исполнение Рыночных 

Ордеров 

4.1 Существуют две технологии отдачи и исполнения Рыночных 

Ордеров – «Instant Execution - Немедленное исполнение» и 

«По Запросу». 

4.2 При подаче Рыночного Ордера по технологии «Instant 

Execution» Клиент сразу отдает приказ на открытие позиции 

Инструмента в заявленном объеме нажатием кнопки (Buy/Sell - 

купить/продать) либо на закрытие всеи ̆ или части позиции 

Инструмента нажатием кнопки (Close ... - Закрыть ...) по цене, 

указаннои ̆ в окне Рыночного Ордера. 

4.3 При подаче Рыночного Ордера «По Запросу» Клиент 

указывает количество Лотов и Инструмент, по которому будет 

исполняться Ордер. После получения от Клиента Рыночного 

Ордера начинается поиск возможности совершения операции с  

заявленным Инструментом, в заявленном объеме. Как только 

такая возможность наи ̆дена (получена Рыночная Цена) – 

Клиенту на Терминале Компании обязаны выставить Цены Бид 

и Аск. В общем случае продолжительность поиска Рыночнои ̆ 

Цены занимает несколько секунд. Компания прилагает 

максимальные усилия для ускорения процесса поиска Рыночнои ̆ 

Цены. 
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4.4 Компания обязана приложить максимальные усилия для 

поддержания работы своих серверов и Терминалов. Однако 

Клиент понимает, что никакое программное обеспечение не 

является абсолютно надежным. В случае невозможности отдачи 

приказа через Терминал, Клиенту рекомендуется пользоваться 

телефоннои ̆ связью (см. пункт 6 настоящего Регламента). 

4.5 Клиент понимает, что поиск Рыночнои ̆ Цены на реальном 

рынке может занимать различное время, в зависимости от 

скорости движения цен в данныи ̆ момент времени, текущих 

объемов сделок, степени загруженности Заявками. В результате, 

в Экстремальных Ситуациях на рынке, могут возникать 

задержки ответа разнои ̆ продолжительности. Обязанностью 

Компании является снижение продолжительности задержек, но 

полное их устранение не возможно на реальном рынке. 

4.6 Если Клиент подтвердил Приказ, то проводится операция 

купли/продажи по цене, подтвержденнои ̆ клиентом, таким 

образом, Заявка исполняется «По Рыночнои ̆ Цене». 

4.7 Если Клиент получил цены Бид/Аск по запросу, нажал на 

кнопку совершения Сделки (купить/продать), или если у 

Клиента есть основания думать, что он нажал на кнопку 

подтверждения, но соответствующих изменении ̆ в Терминале не 

произошло, то Клиент обязан оповестить Компанию с целью  

выяснения ситуации. 

4.8 Компания не допускает использование Клиентом 

Арбитражных стратегии ̆ торговли. В случае, если клиент 

использует Арбитраж в явном или неявном виде, то Компания 

имеет право аннулировать сделки клиента, приведя обоснование 

аннулирования Арбитражных сделок. 
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4.9 Компания вправе пересмотреть результат сделок клиента в 

случае обнаружения сбоя в работе программного обеспечения 

сервера, приведшего к запаздыванию котировок, выдаче 

нерыночных котировок либо другим негативным для компании 

последствиям, которые не могли быть перекрыты у контрагентов. 

  

4.10 Клиент соглашается на проведение дополнительной 

экспертизы своего торгового счета в случае обнаружения в его 

методах торговли фактов открытия и закрытия ордеров (либо 

открытия встречного локирующего ордера), время между 

которыми составляет менее 5 минут и/или 5 пунктов. Компания 

оставляет за собой право по результатам дополнительной 

экспертизы скорректировать результат торговли клиента на 

суммарный размер таких ордеров.   

4.11 Настоящим Соглашением запрещено использование 

стратегий, ориентированных на извлечение прибыли посредством 

намеренного создания ситуаций с попаданием одного из счетов 

клиента/группы клиентов в зону отрицательного баланса, в том 

числе когда эти счета открыты на разные лица, заведомо 

являющиеся частью одной торговой стратегии. В случае 

обнаружения использования таких торговых стратегий, Компания 

оставляет за собой право восстановления отрицательного баланса 

на одном счету клиента за счет средств на другом счету клиента. 

4.12 Компания гарантирует, что любая сделка Клиента, 

обработанная по нерыночной котировке (спайк), будет 

восстановлена сразу после обнаружения факта её ошибочного 

исполнения. 

4.13 Компания имеет право пересмотреть любые 

предоставленные ею котировки за определенный период времени 

и признать их нерыночными в случае, если такие котировки, по 
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мнению Компании, попадают под критерии «нерыночная 

котировка», описанные в настоящем Регламенте, и пересмотреть 

любые финансовые результаты торговых операций, совершённых 

по этим котировкам. 

4.14 Если Клиент закрыл позицию по нерыночной котировке, за 

Компанией сохраняется право на списание/начисление разницы в 

финансовом результате между фактическим закрытием позиции и 

закрытием по цене, предшествовавшей нерыночной котировке. 

4.15 Компания оставляет за собой право, осуществить перерасчет 

сделок Клиента, если он использовал для работы уязвимости 

терминала или использовал советников, торгующих за счет 

существующих уязвимостей. 

4.16 Если в действиях Клиента выявлены признаки использования 

уязвимости терминала, Компания имеет право аннулировать все 

сделки, совершенные Клиентом и отказать данному Клиенту в 

обслуживании путем расторжения Клиентского соглашения, 

пересмотра финансовых результатов по некорректным торговым 

операциям с последующим возвратом соответствующей суммы 

средств согласно с установленным Компанией порядком.  

4.17 Компания вправе аннулировать результат сделки в случае 

обнаружения ее проведения с использованием средств, 

полученных с нарушением условий, указанных в акцептируемых 

Клиентом правилах соглашений Компании, включая настоящее 

соглашение.  

4.18 Не принимаются претензии об аннулировании финансовых 

результатов торговых операций, которые были совершены 

Клиентом на дополнительную маржу, образовавшуюся на 

торговом счете в результате совершения прибыльной сделки 

(впоследствии отмененной Компанией) по нерыночной котировке 

или по котировке, полученной им вследствие явной ошибки 
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Компании. 

 

5. Отложенные Ордера 

5.1 При размещении Отложенного Ордера, Клиент указывает 

Инструмент, количество Лотов, вид Ордера и Цену, при 

достижении которой необходимо приступить к исполнению 

Ордера. Клиент несет полную ответственность за правильность 

передаваемои ̆ в ордере информации. 

5.2 Все Отложенные Ордера могут быть размещены не ближе 

Уровня Лимит или Стоп Ордера от текущеи ̆ Рыночнои ̆ Цены. В 

исключительных случаях, например в случае Экстремальнои ̆ 

ситуации на рынке, возможно отступление от правила Уровня 

Лимит или Стоп Ордера. В этих случаях Отложенные ордера 

будут размещены по наилучшеи ̆ для клиента из возможных на 

рынке цене. 

5.3 Принятые Отложенные Ордера (GTC - Good Till Cancelled), 

считаются деи ̆ствительными неограниченно долго, пока либо не 

будут отменены Клиентом, либо не будут исполнены, либо не 

будут удалены вследствие недостаточного маржинального 

обеспечения. 

 

5.4 Отложенные Ордера, представленные к исполнению, но не 

соответствующие требованиям маржинального обеспечения, 

сразу и обязательно отменяются без согласования с Клиентом. 

5.5 Любои ̆ Отложенныи ̆ Ордер может быть отменен либо 

изменен Клиентом в рабочее время Компании, если цена 

указанная в ордере отличается от текущеи ̆ Рыночнои ̆ Цены не 
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менее, чем  

уровень Заморозки ордера. Изменение Отложенного Ордера 

приравнивается к отдаче новои ̆ Заявки и выполняется согласно 

правилам описанным выше. 

5.6 В том случае, если ордер заполнен неверно будет выдано 

сообщение о ошибке, например «invalid price»(«неверная 

цена»). 

5.7 Ордер Открытия Позиции Buy Stop - предполагает открытие 

позиции на покупку по цене выше, чем Рыночная Цена в момент 

отдачи Приказа. 

5.8 Ордер Открытия Позиции Sell Stop - предполагает открытие 

позиции на продажу по цене ниже, чем Рыночная Цена в момент 

отдачи Приказа. 

5.9 Ордер Открытия Позиции Buy Limit - предполагает открытие 

позиции на покупку по цене ниже, чем Рыночная Цена в момент 

отдачи Приказа. 

5.10 Ордер Открытия Позиции Sell Limit - предназначен для 

отдачи Приказа «продать» по цене выше, чем Рыночная Цена в 

момент отдачи Приказа. 

5.11 Отложенные Ордера Закрытия Позиции всегда привязаны к 

Позиции, либо Отложенному Ордеру Открытия Позиции. Все 

Отложенные Ордера Закрытия Позиции сразу и обязательно 

отменяются без согласования с Клиентом, если и как только 

соответствующая Позиция была закрыта (любым способом), 

либо соответствующии ̆ Ордер Открытия Позиции был отменен. 

5.12 Ордер Закрытия Позиции Stop Loss для позиции на покупку 

является Приказом «продать», а для позиции на продажу – 
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Приказом «купить». 

 

5.13 Ордер Закрытия Позиции Take Profit для позиции на 

покупку является Приказом «продать», а для позиции на 

продажу – Приказом «купить». 

5.14 Исполнение любых Отложенных Ордеров осуществляется, 

когда (и если) Рыночная Цена сравняется или пересечет цену, 

указанную Клиентом в Ордере. 

5.15 Точность исполнения Ордеров. Как правило, Отложенные 

Ордера исполняются по цене указаннои ̆ в Ордере. 

5.16 Изменение Индикативнои ̆ Цены (в случае если она не 

совпадает с Рыночнои ̆ Ценои ̆) не может инициировать 

исполнение Отложенных Ордеров. 

5.17 Во время Экстремальнои ̆ Ситуации на рынке поиск 

Рыночнои ̆ Цены сильно осложняется из-за быстрого изменения 

цен участниками рынка, а в некоторых (исключительно редко) 

случаях вообще становится невозможным в течение нескольких 

минут. 

5.18 В этом случае, как только можно будет получить Рыночную 

Цену, Заявка будет исполнена по этои ̆ цене. Очевидно, что 

данная цена может отличаться от первоначально установленнои ̆ 

в Ордере. 

 

5.19 Во время остановки работы рынка (на сессионных рынках 

между сессиями (перерыв «на ночь»), а на круглосуточных 

рынках - в выходные дни) исполнение Отложенных Ордеров не 

возможно. 
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5.20 Отложенные Ордера, не отмененные и не исполненные до 

окончания подачи котировок, исполняются сразу после 

возобновления торговой сессии. Время торговых сессии ̆ 

приведено в разделе «Условия торгов», размещеннои ̆ на саи ̆те 

Компании. 

5.21 Исполнение ордеров в случае возникновения ценовых 

разрывов определяется следующими правилами: 

- ордер Stop Loss, уровень которого находится в ценовом 

разрыве, исполняется по первои ̆ цене после ценового разрыва. 

При этом в комментарии ордера дописывается пометка [sl/gap]; 

- отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop исполняются по 

первои ̆ цене после ценового разрыва. При этом в комментарии 

ордера дописывается [started/gap]; 

- отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit исполняются по 

заявленнои ̆ в них цене. При этом в комментарии ордера 

дописывается [started/gap]. В некоторых случаях, при малых 

ценовых разрывах, ордера могут быть исполнены в обычном 

режиме по указанным в них ценам. 

 

6.Отдача Заявок по телефону 

6.1 Клиент имеет возможность для связи с оператором Компании 

пользоваться телефоннои ̆ связью по выделенным для этого 

телефонам. 

6.2 Связавшись с оператором Компании, Клиент должен прои ̆ти 

авторизацию, назвав свой номер Счета (совпадает с номером  

договора) и логин для входа в Терминал. После подтверждения 
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оператором авторизации, Клиент может выставлять Заявки, 

изменять и отменять Ордера и т.д. 

6.3 Номер телефона для отдачи заявок +448000698464 

6.4 Образец телефоннои ̆ процедуры между Клиентом и 

оператором приведен на следующеи ̆ странице. 

 

                            

Авторизация 

(назвать свой номер Счета и логин) 

Рыночный ордер (открытие позиции) 

<Инструмент> <объем> 

Клиент 

1. Евро – Доллар, 1 лот  

2. buy  

3. Ok  

Оператор 

1. 1, 2975 / 80  

2. Евро – Доллар, 1 лот, buy 

по 1,2980,  ok?  

3. позиция номер 234564 

 

 

 

 

 

Рыночный ордер (закрытие позиции) 

<номер позиции><Инструмент><объем>



 32 

 

Клиент  

1. позиция 234564, Евро – 

Доллар, 1 лот  

2. Закрываю 

 

3. Ок  

 

 

Оператор 

1. 1.2990  
 
2. позиция 234564, Евро – 

Доллар, 1 лот,  закрытие по 

1,2990, ок?  

3. Позиция закрыта

                Выставление Отложенного Ордера 

<Тип ордера> <Инструмент> <объем> 

<покупка/продажа> <цена> 
 

 

 

Клиент  

1. Примите, пожалуйста, 

ордер buy stop Евро – Доллар, 

1 лот, по цене 1,2975  

2. ok  

Оператор 

1.buy stop, Евро – Доллар, 1 

лот, по цене 1,2975. ок?  

2. Номер ордера 274421  
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Изменение или удаление Отложенного Ордера 

ордер <номер ордера> изменить цену на <цена> либо 

ордер <номер ордера> отменить 

 

Клиент 

1. Ордер 274421 buy stop Евро 

– Доллар, 1 лот, по цене 

1,2975 изменить цену 

открытия на 1,2965. 

2. Ок 

Оператор 

1. Ордер 274421 buy stop Евро 

– Доллар, 1 лот, изменить 

цену открытия на 1,2965. Ок? 

2. Цена изменена. 
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6.5 Клиент несет ответственность за правильность передаваемых 

им посредством телефоннои ̆ связи инструкции ̆. Все передаваемые 

по телефону инструкции имеют ту же силу и выполняются по 

тем же правилам, что и Заявки, передаваемые через Терминал 

посредством интернет. 

 

7. Авторизация (идентификация) и 

протоколирование 

7.1 Для авторизации в Терминале, Клиент использует выданныи ̆ 

ему логин и пароли (инвестора и главныи ̆). Клиент обязуется 

сразу после регистрации Торгового Счета до внесения средств на 

Торговый Счет изменить главныи ̆ пароль (master password) и  

пароль инвестора посредством Терминала. В случае 

невыполнения Клиентом изменения главного пароля и пароля 

инвестора сразу после регистрации Торгового Счета, Компания 

не несет ответственности за несанкционированныи ̆ отзыв средств 

с Торгового Счета и/или осуществление несанкционированных 

Клиентом Торговых Операции ̆. Для авторизации при телефоннои ̆ 

связи Клиент использует логин или номер счета. 

8. Восстановление паролей от 

торгового счета. 
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8.1 Восстановление пароля через email: 

При восстановлении пароля необходимо прислать электронное 

письмо на адрес support@esterholdings.com с темои ̆  

«Восстановление пароля». 

8.2 К электронном письму должно быть приложено 

сканированное письменное заявление в свободнои ̆ форме с 

подписью клиента и сканированная копия паспорта. 

8.3 В случае передачи Клиентом третьему лицу 

идентификационнои ̆ информации (номера счетов, пароли, логины 

и т.п.), ответственность за совершение сделок от имени Клиента, 

а также весь финансовыи ̆ результат этих Сделок ложится на 

Клиента. 

8.4 В Терминале предусмотрен механизм протоколирования  

действий Клиента и Компании (вкладка “Журнал” в Терминале).  

При работе через телефон, переговоры Клиента и оператора 

записываются на магнитный носитель. Данный механизм 

протоколирования позволяет решать спорные ситуации в случае 

их возникновения. 

8.5 Торговые Счета, авторизация на которых отсутствует в течение 

последовательных 90 календарных дней, подлежат архивированию 

с сохранением остатков средств. 

8.6 Авторизация, торговые и балансовые операции (включая 

любые начисления процентов и т.п.) на архивных счетах 

невозможны. 

8.7 Восстановление счетов из архива не производится. История 

архивного счета сохраняется в личном кабинете. Если на счете 

mailto:support@esterholdings.com


 36 

остался положительный баланс до переноса его в архив, клиент 

должен открыть новый счет в личном кабинете для перевода 

средств с архивного счета на новый, путем отправки заявки на 

почту support@esterholdings.com.  

9. Дробление/укрупнение (Split) 

9.1 При наличии Открытои ̆ Позиции по CFD-контракту на акции, 

с которыми произведена процедура дробления/укрупнения, на 

Счету Клиента автоматически производятся соответствующие 

изменения, отражаемые в Терминале. 

9.2 Например: Клиентом куплены акции ААА, о чем есть запись в 

Терминале: 16.10.2004 куплено 1000 акций ААА по цене 75,02. 

На 23.10.2004 назначена процедура дробления с коэффициентом 

1,70. Последняя котировка на 22.10.2004 по ААА - 76,07. 

После процедуры дробления в Терминале Клиента будет запись:  

16.10.2004 куплено 1700 акций по цене 44,13. 

75,02/1,70=44,13 и 1000 х 1,70 = 1700. 

 

Таким образом, величина Маржинального Обеспечения не 

изменится, так же, как величина Вариационной маржи и доход по 

Сделке. 

9.3 При проведении Дробления (”сплита”) или укрупнения часто 

могут возникать ситуации (как в примере), в которых на Счету 

Клиента величина Открытои ̆ Позиции будет не кратна одному 

лоту. Такая Позиция обслуживается в соответствии с 

Регламентом, но может быть Закрыта только таким образом, 

чтобы Закрываемая часть Позиции была не меньше одного лота и 

mailto:support@esterholdings.com
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(одновременно) оставшаяся часть позиции была кратна одному 

лоту. Если такое не возможно, то Позиция может быть Закрыта 

только целиком. 

10. Фьючерсы (Futures) 

10.1 При торговле с CFD – контрактами на фьючерсы, 

необходимо учитывать, что фьючерсные контракты имеют 

ограниченныи ̆ период обращения. Для проведения торговых 

операции ̆ доступен только ближаи ̆шии ̆ к настоящему моменту 

времени контракт. По истечению срока контракта все открытые 

позиции по фьючерсам, если не были закрыты Клиентом ранее, 

ликвидируются Компаниеи ̆ без уведомления по последнеи ̆ 

рыночнои ̆ цене торговои ̆ сессии. 

10.2 Торговля с CFD – контрактами на фьючерсы проводится в 

соответствии с описанными выше правилами. 

 

 

11. Перенос Открытой  

позиции на следующий день 

11.1 Если на Счету Клиента есть Открытая Позиция по любои ̆ 

валютнои ̆ паре, то на данныи ̆ Счет будет начислена (или списана 

со Счета) сумма свопа, определяемая согласно «таблице 

свопирования». Величина свопов определяется торговыми 

условиями. 
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11.2 Если на момент закрытия торговой сессии CFD на 

фьючерсныи ̆ контракт или на акцию Клиент имеет Открытую 

Позицию, то со Счета/на Счет Клиента будут списаны/начислены 

комиссионные, а также поправки на дивиденды. Величина 

комиссионных и поправок на дивиденды определяется торговыми 

условиями. 

12. Изменения 

12.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент 

производятся Компанией в одностороннем порядке. 

12.2 С целью обеспечения своевременного ознакомления с 

изменениями, Клиенту рекомендуется регулярно посещать 

Официальный сайт Компании. 

12.3 Компания имеет право в любое время внести поправки или 

изменить настоящий Регламент, включая все и любые приложения 

к нему, а так же изменить условия и порядок работы, разместив 

такие поправки или изменения на своем Официальном сайте. 

Клиент согласен, что эти поправки или изменения вступают в силу 

и становятся обязательными после их  

размещения на официальном сайте Компании. 

 

13. Условия предоставления Бонусных 

средств 

13.1 Средства начисляются на торговый счет в компании Ester 

Holdings Inc. 
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13.2 Бонусные средства начисляются и могут быть использованы 

Клиентом для осуществления торговых операций. Клиент 

получает право снимать бонус со счета, полностью или частично, 

только после выполнения условия по количеству закрытых лотов, 

обозначенного в клиентском терминале при зачислении бонуса. 

Условия по количеству закрытых лотов устанавливаются из 

расчета 1 лот на каждые 10 у.е. суммы бонуса. 

13.3 В расчет берутся только позиции с разницей между ценой 

открытия и закрытия минимум 20 пунктов, а также время между 

которыми составляет не менее 5 минут. 

13.4 Закрытие позиции с использованием тактики замок (замок) 

или перекрыты позиции засчитываются как 1 лот для расчета 

бонуса. 

13.5 Зачисление средств на баланс клиента осуществляется по 

истечении 30 календарных дней, только после закрытия всех 

торговых позиций на счету. 

13.6 После выполнения всех условий, вам необходимо 

самостоятельно обратиться с заявой в свободной форме на почту 

support@esterholdings.com для перевода средств бонуса. 

13.7 Начисление бонуса в баланс счета производится только после 

полного выполнения вышеуказанных условий. 

13.8 Данные условия отменяют любые другие акции компании. 

13.9 При любом снятия средств, если не выполнены условия по 

количеству закрытых лотов, бонус аннулируется. Результат 

торговли пересматривается в пропорциональном соотношении 

бонусных средств и размера депонированной суммы. 

13.10 Компания оставляет за собой право в одностороннем 
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порядке изменить условия и срок действия бонусных средств. 

14. Определения 

 

Авторизация в торговом терминале – Процесс идентификации, 

осуществляемый посредством торгового терминала, с 

использованием логина и пароля (трейдера или инвестора) и 

завершившийся успехом. 

Аск – Рыночная Цена для совершения покупки финансового 

инструмента. 

 

Баланс Счета – величина Торгового Счета в отсутствие Открытых 

Позиций. 

Бид – Рыночная Цена для совершения продажи финансового 

инструмента. 

Вариационная маржа – величина Торгового Счета с учетом 

убытков от всех на данный момент Открытых Позиций, если их 

рассчитать по текущим ценам. 

Закрытие Позиции – офсетная Сделка покупки/продажи, в 

результате которой покрываются обязательства, возникшие по 

предшествующей Сделке Открытия Позиции (Позиция 

закрывается) на Счету Клиента. 

Заявка «По рынку» - Заявка на покупку/продажу по текущей 

Рыночной Цене. 

Индикативные цены – цены, поставляемые Клиенту через 

Терминал или посредством телефонной связи, и служащие для 

информирования Клиента о текущем состоянии рынка. 
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Индикативные цены – это цены, по которым уже были проведены  

сделки участниками рынка, а также цены, заявленные такими 

участниками. Важно не путать с Рыночной ценой. Изменение 

Индикативной цены (в случае если она не совпадает с Рыночной 

Ценой) не может инициировать исполнение Отложенных Ордеров. 

Инструмент – валютная пара, CFD-контракт или другой актив,  

используемый Клиентом для проведения спекулятивных операций. 

Клиент – лицо, заключившее договор с Компанией на получение 

сервиса, необходимого при торговле финансовыми 

инструментами. 

Компания – Компания ESTER HOLDINGS INC. 

 

Личный кабинет — web-интерфейс позволяющий использовать 

услуги, предоставляемые Компании, а также источник получения 

справочной информации. В Личном кабинете содержится 

персональная конфиденциальная информация , доступная только 

индивидуальному пользователю, защищенная параметрами 

авторизации (логином и паролем). Личный кабинет расположен по 

адресу: https://my.esterholdings.com а также возможен доступ через 

сайт компании Компании. 

Лот – стандартный установленный объём Инструмента, 

используемый для проведения Сделок. 

Маржа/Маржинальное Обеспечение/Покрытие - часть средств 

Клиента, обеспечивающая покрытие маржинальной Сделки на 

Торговом Счету. Маржа является залогом, гарантирующим 

обязательства Клиента по соответствующей Сделке. 

Начальная Маржа – минимальные средства, необходимые для 
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Открытия Позиции. 

 

Необходимая Маржа – средства, необходимые для поддержания 

совокупной Открытой Позиции. 

Немедленное исполнение (Instant Execution) – технология 

исполнения Рыночных Ордеров минуя первоначальный запрос 

котировки, непосредственным распоряжением Клиентом 

покупки/продажи инструмента по цене, указанной в окне Ордера. 

Нерыночная котировка — ошибочная котировка, 

удовлетворяющая каждому из следующих условий:  

a) наличие существенного ценового разрыва;  

b) возврат цены в течение небольшого промежутка времени на 

первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;  

c) отсутствие стремительной динамики цены перед появлением 

этой котировки;  

d) отсутствие в момент ее появления макроэкономических 

событий и/или корпоративных новостей, оказывающих 

значительное влияние на курс инструмента. 

 

«Нет цен - попробуйте позже» / «Unable to quote – please try later» - 

сообщение в окне клиентского терминала, означающее что Заявка 

клиента отклонена. Заявка клиента может быть отклонена в случае 

подачи заявок без проведения сделок. 

Обеспечение – см. Маржа/Маржинальное Обеспечение. 

Открытие Позиции – Сделка непокрытой покупки/продажи, в 

результате которой на Счету Клиента возникают обязательства в 



 43 

определенном объеме, по определенному Инструменту  

(появляется Позиция). 

Отложенный Ордер – Заявка, исполняемая в будущем по некоей 

цене, отличной от текущей Рыночной Цены. 

Официальный сайт Компании означает адрес в интернете 

http://esterholdings.com 

Плечо – соотношение величины объема Сделки и Начальной 

Маржи, необходимой для совершения этой сделки. 

Необходимая Маржа – средства, необходимые для поддержания 

совокупной Открытой Позиции. 

Покрытие – см. Маржа/Маржинальное Обеспечение. 

Принудительное Закрытие – закрытие Позиции без согласований с 

Клиентом, по причине сокращения величины Маржинального  

Обеспечения ниже значения Поддерживающей Маржи. 

Проскальзывание – ситуация, при которой Отложенный Ордер 

исполняется по цене, отличной от цены, указанной Клиентом в 

Заявке. 

Регламент – данная сводка правил. 

Рыночная цена – цена, по которой Компания может исполнить 

Заявку/Приказ Клиента на покупку или продажу актива на 

текущий момент. 

 

Пункт – минимальное изменение цены. 

Свободная маржа/Свободные средства – средства Клиента на 

счету, не обремененные какими либо обязательствами. То есть не 

используемые в данный момент как Начальная Маржа или 
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Поддерживающая Маржа. При отсутствии Позиций Свободная  

Маржа равна величине (Балансу) Торгового Счета. При наличии  

Позиций Свободная Маржа равна Вариационной марже за 

вычетом Начальной Маржи для всех открытых в данный момент 

Позиций. 

Сделка/Торговая Операция – операция покупки, либо продажи 

Инструмента в определенном объеме, совершаемая Клиентом. 

Системное время – время в торговом терминале Компании. 

Спред – разница между ценами Бид и Аск. Величина спреда может 

меняться в зависимости от рыночных условий и устанавливается 

Компанией. 

Счет/Торговый Счет – маржинальный счет предназначенный для 

совершения торговых операций Клиентом за собственный счет и 

на собственный риск, посредством отдаваемых Заявок. Торговый  

Счет является маржинальным, т.е. Клиент может использовать все 

или часть средств на нем для частичного обеспечения (покрытия) 

проводимых Сделок. 

Терминал – программа (торговый терминал), предоставляемый 

Клиенту Компанией. Терминал используется Клиентом для отдачи 

Приказов с целью совершения Сделок, для осуществления анализа 

ситуации на рынке, а также для протоколирования производимых 

операций. 

Торговая Операция/Сделка – см. Сделка/Торговая Операция. 

Торговый Счет/Счет – см. Счет/Торговый Счет. 

Уровень «заморозки» ордеров (Freeze Level) - Уровень цены при  

достижении которого запрещается модификация, удаление или 

закрытие ордеров, близких к исполнению. 
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Уровень Лимит и Стоп ордеров - Наименьшее расстояние между 

текущей ценой и уровнем отложенного ордера (Лимит или Стоп 

ордера) на спокойном рынке, выражены в пунктах. 

 

«Цены изменились» / «Price Changed» - сообщение в окне 

клиентского Терминала, означающее невозможность проведения 

Сделки в случае изменения Рыночной цены с момента 

выставления Клиенту цен Бид и Аск. Подобная ситуация 

встречается крайне редко, однако возможна, например во время 

Экстремальной Ситуации на рынке. 

Экстремальная Ситуация на рынке – ситуация, связанная со 

значительными осложнениями поиска Рыночной Цены. В 

частности: маленький объем сделок на рынке, низкая ликвидность, 

интервенции центральных банков, выход значимых новостей и 

другие события, приводящие либо к отсутствию в течение 

некоторого времени цен на рынке, либо к очень быстрому 

изменению цен. 
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1. Вступ 

1.1 Даний Регламент встановлює правила маржинальної 

торгівлі, згідно з якими здійснюється Авторизація 

(ідентифікація) Клієнта, подача клієнтом Заявок і їх 

виконання, протоколювання операцій, що проводяться на 
рахунку Клієнта. 

 

1.2 Юридичні основи проведення торгових операцій при 

маржинальній торгівлі визначаються угодами, що 

укладаються між Клієнтом та Компанією. 

 

1.3 Основною метою цього Регламенту є запобігання 

суперечок між Клієнтом та Компанією. 

2. Маржинальна торгівля 

2.1 При здійсненні спекулятивних операцій Клієнту надається 

Плече. Величина Плеча залежить від фінансового інструмента 

і вказана в розділі «Умови торгів» на сайті Компанії. Для 

відкриття позиції від Клієнта потрібні кошти, які називаються 

Початковою Маржею. Початкова Маржа для кожного 

інструмента вказана на сайті Компанії в його специфікації. 

 

2.2 Вільна Маржа в будь-який час може бути відкликана 

Клієнтом з Рахунку або використана для відкриття позицій. 

 

2.3 У процесі утримання Позиції величина Маржинального 

Забезпечення може знижуватися або збільшуватися залежно 

від зміни курсів інструментів, що входять у сукупну Відкриту 

позицію. При цьому Компанія вимагає, щоб Маржинальне 

Забезпечення становило не менше 10 % від величини 

Початкової Маржі. Ця величина називається Необхідною 

Маржею. 
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2.4 Необхідна Маржа не може бути відкликана з рахунку або 

використана для збільшення сукупної Відкритої Позиції. 

 

2.5 Якщо Equity знижується нижче 10 % від Початкової Маржі, 

Компанія має право закрити повністю або частково Відкриту 

Позицію Клієнта без повідомлення. Примусове Закриття 

залежить від можливості оперативно провести операцію 

за Ринковою Ціною і не залежить від ступеня 

прибутковості/збитковості даної Відкритої Позиції або інших 

чинників. 

 

2.6 Мінімальний обсяг угод: Для рахунків з балансом і / або 

засобами від 5000.00 USD (п'ять тисяч американських доларів) 

або їх еквівалент в іншій валюті застосовується обмеження на 

розмір мінімальної угоди в обсязі 1 лота. Для рахунків від 

1000.00 USD (одна тисяча американських доларів) або їх 

еквівалент в іншій валюті застосовується обмеження на розмір 

мінімальної угоди в обсязі 0.1 лота. Перехід відбувається 

автоматично. Закрити ордера меншого обсягу можна 

зв'язавшись з брокером см. Пункт 6.3. 

2.7 Для використання в торгівлі автоматичних методів торгівлі 

(роботів, радників, копіювання торгових сигналів) надішліть 

заявку на підключення на support@esterholdings.com. 

Компанія захищає безперебійність роботи торгових серверів 

від збою, пов'язаного з використанням шкідливих програмних 

продуктів. З метою забезпечити якісний сервіс будь-яке 

додаткове програмне забезпечення (робот, радник) необхідно 

надіслати для верифікації співробітникам компанії на 

перевірку на support@esterholdings.com. 

mailto:support@esterholdings.com
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3. Види Заявок/Наказів 

 

3.1 Для здійснення Торгових Операцій Клієнт може 

використовувати два види Заявок/Наказів: Ринкові ордери 

(Market orders) і Відкладені ордери (Limit orders). 
3.3 Ринковий ордер – це відданий Дилерові Наказ купити або 

продати визначену Клієнтом кількість лотів за поточною 

Ринковою Ціною. 

 

3.3 Відкладений Ордер – це наказ Дилерові купити або 

продати певну кількість лотів за певною ціною у 

майбутньому, коли і якщо Ринкова Ціна досягне значення, 

Зазначеного в Ордері. 

 

3.4 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. 

 

3.5 Незалежно від виду Заявок, вони приймаються тільки у 

робочий час Компанії. Виконуються Заявки тільки під час 

торгової сесії того ринку, до якого відноситься Інструмент, за 

яким віддається Заявка. Графік торгових сесій вказано 

у розділі «Умови торгів» на сайті Компанії. У неробочий час 

Компанії заявки не приймаються і не виконуються. 

 

3.6 У разі збою котирувань, викликаних технічними 

причинами, Компанія має право анулювати результат, 

отриманий по будь-якому 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. 
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4. Подання і виконання Ринкових 

Ордерів 

4.1 Існують дві технології подання і виконання Ринкових 

Ордерів – Instant Execution («Негайне виконання») 

та «По Запиту». 

 

4.2 При подачі Ринкового Ордера за технологією Instant 

Execution Клієнт відразу віддає наказ на відкриття позиції 

Інструмента у заявленому обсязі натисканням кнопки 

(Buy/Sell – купити/продати) чи на закриття всієї або частини 

позиції Інструмента натисканням кнопки (Close ... –

 Закрити ...) за ціною, вказаною у вікні Ринкового Ордера. 

 

4.3 При подачі Ринкового Ордера «По Запиту» Клієнт вказує 

кількість Лотов та Інструмент, за яким буде виконуватися 

Ордер. Після отримання від Клієнта Ринкового Ордера 

починається пошук можливості здійснення операції з 

заявленим Інструментом, у заявленому обсязі. Як тільки така 

можливість знайдена (отримана Ринкова Ціна), Клієнту на 

Терміналі Компанії зобов'язані виставити Ціни Бід та Аск. У 

загальному випадку тривалість пошуку Ринкових Цін займає 

кілька секунд. Компанія докладає максимальних зусиль для 

прискорення процесу пошуку Ринкової Ціни. 

 

4.4 Компанія зобов'язана докласти максимальних зусиль для 

підтримки роботи своїх серверів та терміналів. Однак Клієнт 

розуміє, що жодне програмне забезпечення не є абсолютно 

надійним. У разі неможливості віддачі наказу через Термінал 

Клієнту рекомендується користуватися телефонним зв'язком 

(див. пункт 6 цього Регламенту). 

 

4.5 Клієнт розуміє, що пошук Ринкової Ціни на реальному 

ринку може займати різні проміжки часу, в залежності від 
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швидкості руху цін у даний момент часу, поточних обсягів 

угод, ступеня завантаженості Заявками. У результаті у 

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. 

 

4.6 Якщо Клієнт підтвердив Наказ, то проводиться операція 

купівлі/продажу за ціною, підтвердженою клієнтом, таким 

чином, Заявка виконується «За Ринковою Ціною». 

 

4.7 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 у Терміналі не відбулося, 

то Клієнт зобов'язаний сповістити Компанію з метою 

з'ясування ситуації. 

 

4.8 Компанія не допускає використання Клієнтом 

Арбітражних стратегій торгівлі. У разі якщо клієнт 

використовує Арбітраж в явному або неявному вигляді, 

Компанія має право анулювати угоди клієнта, навівши 

обґрунтування анулювання Арбітражних угод. 

 

4.9 Компанія має право переглянути результат угод клієнта в 

разі виявлення збою в роботі програмного забезпечення 

сервера, що призвів до запізнювання котирувань, видачу 

неринкових котирувань або інших негативних для компанії 

наслідків, які не могли бути перекриті у контрагентів. 

 

4.10 Клієнт погоджується на проведення додаткової 

експертизи свого торгового рахунку в разі виявлення в його 

методах торгівлі фактів відкриття та закриття ордерів (або 

відкриття зустрічного локірующего ордера), час між якими 

становить менше 5 хвилин і / або 5 пунктів. Компанія залишає 

за собою право за результатами додаткової експертизи 

скорегувати результат торгівлі клієнта на сумарний розмір 

таких ордерів. 
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4.11 Даною Угодою заборонено використання стратегій, 

орієнтованих на одержання прибутку за допомогою 

навмисного створення ситуацій з попаданням одного з 

рахунків клієнта / групи клієнтів в зону негативного балансу, в 

тому числі коли ці рахунки відкриті на різні особи, свідомо є 

частиною однієї торгової стратегії. У разі виявлення 

використання таких торгових стратегій, Компанія залишає за 

собою право відновлення негативного балансу на одному 

рахунку клієнта за рахунок коштів на іншому рахунку клієнта. 

 

4.12 Компанія гарантує, що будь-яка угода Клієнта, оброблена 

за неринковою котируванні (спайк), буде відновлена відразу 

після виявлення факту її помилкового виконання. 

 

4.13 Компанія має право переглянути будь-які надані нею 

котирування за певний період часу і визнати їх неринковими в 

разі, якщо такі котирування, на думку Компанії, потрапляють 

під критерії «неринкова котирування», описані в цьому 

Регламенті, і переглянути будь-які фінансові результати 

торговельних операцій, здійснених за цими котируваннями. 

 

4.14 Якщо Клієнт закрив позицію за неринковим котируваням, 

за Компанією зберігається право на списання / нарахування 

різниці в фінансовому результаті між фактичним закриттям 

позиції і закриттям за ціною, яка відбулася перед неринковим 

котируванням. 

 

4.15 Компанія залишає за собою право, здійснити перерахунок 

угод Клієнта, якщо він використовував для роботи уразливості 

терміналу або використовував радників, які торгують за 

рахунок існуючих вразливостей. 

 

4.16 Якщо в діях Клієнта виявлені ознаки використання 

уразливості терміналу, Компанія має право анулювати всі 

угоди, зроблені Клієнтом і відмовити даному Клієнту в 

обслуговуванні шляхом розірвання Клієнтського угоди, 

перегляду фінансових результатів по некоректним 
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торговельних операцій з подальшим поверненням відповідної 

суми коштів згідно з встановленим Компанією порядком. 

 

4.17 Компанія має право анулювати результат угоди в разі 

виявлення її проведення з використанням засобів, отриманих з 

порушенням умов, зазначених в акцептовані Клієнтом 

правилах угод Компанії, включаючи цю угоду. 

 

4.18 Не приймаються претензії про анулювання фінансових 

результатів торгових операцій, які були здійснені Клієнтом на 

додаткову маржу, що утворилася на торговому рахунку в 

результаті здійснення прибуткової угоди (згодом скасованої 

Компанією) за неринковою котируванні або по котируванню, 

отриманої їм внаслідок явної помилки Компанії. 

5. Відкладені Ордери 

5.1 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. 

 

5.2 Усі 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 

Ордера. У цих випадках Відкладені Ордери будуть розміщені 

за найкращою для клієнта ціною з можливих на ринку. 

 

5.3 Прийняті Відкладені Ордери (GTC – Good Till Cancelled) 

вважаються дійсними необмежено довго, доки не будуть 

скасовані Клієнтом, або не будуть виконані, або не будуть 

видалені внаслідок недостатнього маржинального 

забезпечення. 

 

 5.4 Відкладені Ордери, які представлені до виконання, але не 

відповідають вимогам маржинального забезпечення, відразу 
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та обов'язково скасовуються без узгодження з Клієнтом. 

 

5.5 Будь-який Відкладений Ордер може бути скасований чи 

змінений Клієнтом в робочий час Компанії, якщо ціна, 

зазначена в ордері, відрізняється від поточної Ринкової Ціни 

не менше, ніж рівень Заморозки ордера. Зміна Відкладеного 

Ордера прирівнюється до подання нової Заявки та 

виконується згідно з правилами описаними вище. 

 

5.6 Якщо ордер заповнений невірно, буде видане 

повідомлення про помилку, наприклад «invalid price» 

(«невірна ціна»). 

 

5.7 Ордер Відкриття Позиції Buy Stop передбачає відкриття 

позиції на покупку за ціною вищою, ніж Ринкова Ціна 

в момент віддачі Наказу. 

 

5.8 Ордер Відкриття Позиції Sell Stop передбачає відкриття 

позиції на продаж за ціною нижчою, ніж Ринкова Ціна 

в момент віддачі Наказу. 

 

5.9 Ордер Відкриття Позиції Buy Limit передбачає відкриття 

позиції на покупку за ціною нижчою, ніж Ринкова Ціна 

в момент віддачі Наказу. 

 

5.10 Ордер Відкриття Позиції Sell Limit призначений для 

віддачі Наказу «продати» за ціною вищою, ніж Ринкова Ціна 

в момент віддачі Наказу. 

 

5.11 Відкладені Ордери Закриття Позиції завжди прив'язані до 

Позиції чи до Відкладеного Ордера Відкриття Позиції. Усі 

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. 

 

5.12 Ордер Закриття Позиції Stop Loss для позиції на покупку 

є Наказом «продати», а для позиції на продаж – Наказом 
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«купити». 

 

5.13 Ордер Закриття Позиції Take Profit для позиції на 

покупку є Наказом «продати», а для позиції на продаж – 

Наказом «купити». 

 

5.14 Виконання будь-яких Відкладених Ордерів здійснюється, 

коли (і якщо) Ринкова Ціна зрівняється чи перетне ціну, 

зазначену Клієнтом у Ордері. 

 

5.15 Точність виконання Ордерів. Як правило, Відкладені 

Ордери виконуються за ціною вказаною в Ордері. 

 

5.16 Зміна Індикативної Ціни (у разі якщо вона не збігається з 

Ринковою Ціною) не може ініціювати виконання Відкладених 

Ордерів. 

 

5.17 Під час Екстремальної Ситуації на ринку пошук Ринкової 

Ціни сильно ускладнюється через швидкі зміни цін 

учасниками ринку, а у деяких (виключно рідко) випадках 

взагалі стає неможливим протягом декількох хвилин. 

 

5.18 У цьому випадку, як тільки можна буде отримати 

Ринкову Ціну, Заявка буде виконана за цією ціною. Очевидно, 

що дана ціна може відрізнятися від первинно встановленої у 

Ордері. 

 

 5.19 Під час зупинки роботи ринку (на сесійних ринках між 

сесіями (перерва «на ніч»), а на цілодобових ринках – у 

вихідні дні) виконання Відкладених Ордерів неможливе. 

 

5.20 Відкладені Ордери, не скасовані та не виконані до 

закінчення подачі котирувань, виконуються відразу після 

відновлення торговельної сесії. Час торгових сесій наведено у 

розділі «Умови торгів», розміщеному на сайті Компанії. 

 

5.21 Виконання ордерів у разі виникнення цінових розривів 

визначається наступними правилами: 
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– ордер Stop Loss, рівень якого знаходиться у ціновому 

розриві, виконується за першою ціною після цінового розриву; 

при цьому у коментарі ордера дописується позначка [sl/gap]; 

– Відкладені ордери Buy Stop та Sell Stop виконуються за 

першою ціною після цінового розриву; при цьому у коментарі 

ордера дописується [started/gap]; 

– Відкладені ордери Buy Limit та Sell Limit виконуються за 

заявленою у них ціною; при цьому у коментарі ордера 

дописується [started/gap]. У деяких випадках, при малих 

цінових розривах, ордери можуть бути виконані у звичайному 

режимі за вказаними у них цінами. 

6. Подання Заявок по телефону 

6.1 Клієнт має можливість для зв'язку з оператором Компанії 

користуватися телефонним зв'язком по виділених для цього 

телефонах. 

 

6.2 Зв'язавшись з оператором Компанії, Клієнт повинен 

пройти авторизацію, назвавши свій номер Рахунку (збігається 

з номером договору) та логін для входу в Термінал. Після 

підтвердження оператором авторизації Клієнт може 

виставляти Заявки, змінювати та скасовувати Ордери тощо. 

 

6.3 Номер телефону для подання заявок +448000698464 
 

6.4 Зразок телефонної процедури між Клієнтом та оператором 

наведено на наступній сторінці. 

 

Авторизація 

 

(назвати свій номер Рахунку та логін) 

 

Ринковий ордер (відкриття позиції) 

 

<Інструмент> <обсяг> 

 

Клієнт Оператор 



 57 

1. Євро – Долар, 1 лот 1. 1, 2975 / 80 

2. buy 2. Євро – Долар, 1 лот, 

buy по 1,2980, ok? 

3. Ok 3. позиція номер 234564 

 

Ринковий ордер (закриття позиції) 

<номер позиції> <Інструмент> <обсяг> 

 

Клієнт Оператор 

1. позиція 234564, 

Євро – Долар, 1 лот 

1. 1.2990 

2. Закриваю 2. позиція 234564, 

Євро – Долар, 1 лот, 

закриття по 1,2990, ok? 

3. Ok 3. Позиція закрита 

 

Виставлення Відкладеного Ордера 

 

<Тип ордера> <Інструмент> <обсяг> 

<покупка/продаж> <ціна> 

 

Клієнт Оператор 
1. Прийміть, будь ласка, 
ордер buy stop Євро – 

Долар, 1 лот, за ціною 

1,2975 

1. buy stop, Євро – 

Долар, 1 лот, за ціною 

1,2975. ok? 

2. Ok 2. Номер ордера 274421 
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Зміна чи видалення Відкладеного Ордера 

 

ордер <номер ордера> змінити ціну на <ціна> або ордер 

<номер ордера> скасувати 

 

Клієнт Оператор 

1. Ордер 274421 buy 

stop Євро – Долар, 1 лот, 

за ціною 1,2975 змінити 

ціну відкриття на 1,2965. 

1. Ордер 274421 buy stop 

Євро – Долар, 1 лот, 

змінити ціну відкриття 

на 1,2965. Ок? 

2. Ok 2. Ціна змінена. 
 

6.5 Клієнт несе відповідальність за правильність переданих їм 

за допомогою телефонного зв'язку інструкцій. Усі інструкції, 

що передаються по телефону, мають таку саму силу та 

виконуються за тими самим правилами, що і Заявки, які 

передаються через Термінал за допомогою Інтернету. 

7. Авторизація (ідентифікація) та 

протоколювання 

7.1 Для авторизації у Терміналі Клієнт використовує виданий 

йому логін та паролі (інвестора і головний). Клієнт 

зобов'язується відразу після реєстрації Торгового Рахунку до 

внесення коштів на Торговий Рахунок змінити головний 

пароль (master password) та 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 

та/або здійснення несанкціонованих Клієнтом Торгових 

Операцій. Для авторизації по телефонному зв'язку Клієнт 

використовує логін або номер рахунку. 
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8. Відновлення паролів від 

торгового рахунку. 

 

8.1 Відновлення пароля через email: 

 

При відновленні пароля необхідно надіслати електронний 

лист на адресу support@esterholdings.com з темою 

«Відновлення пароля». 

 

8.2 До електронного листа повинна бути прикладена 

відсканована письмова заява у довільній формі з підписом 

клієнта і відсканована копія паспорта. 

 

8.3 У разі передачі Клієнтом третій особі ідентифікаційної 

інформації (номери рахунків, паролі, логіни тощо), 

відповідальність за здійснення угод від імені Клієнта, а також 

увесь фінансовий результат цих Угод лягає на Клієнта. 

 

8.4 У Терміналі передбачений механізм протоколювання дій 

Клієнта та Компанії (вкладка «Журнал» у Терміналі). При 

роботі через телефон, переговори Клієнта та оператора 

записуються на магнітний носій. Даний механізм 

протоколювання дозволяє вирішувати спірні ситуації у разі їх 

виникнення. 

 

8.5 Торгові Рахунки, авторизація на яких відсутня протягом 

послідовних 90 календарних днів, підлягають архівації зі 

збереженням залишків коштів. 

 

8.6 Авторизація, торгові та балансові операції (включаючи 

будь-які нарахування відсотків тощо) на архівних рахунках 

неможливі. 

 

8.7 Відновлення рахунків з архіву не проводиться. Історія 

архівного рахунку зберігається в особистому кабінеті. Якщо 

на рахунку залишився позитивний баланс до перенесення його 

mailto:support@esterholdings.com
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в архів, клієнт повинен відкрити новий рахунок в особистому 

кабінеті для переказу коштів з архівного рахунку на новий, 

шляхом відправки заявки на пошту support@esterholdings.com.  

 

9. Дроблення/укрупнення (Split) 

 
9.1 При наявності Відкритої Позиції по CFD-контракту на 

акції, з якими проведена процедура дроблення/укрупнення, на 

Рахунку Клієнта автоматично здійснюються відповідні зміни, 

що відображаються у Терміналі. 

 

9.2 Наприклад: Клієнтом куплені акції ААА, про що є запис 

у 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 22.10.2004 

за ААА – 76,07. 

 

Після процедури дроблення у Терміналі Клієнта буде запис: 

16.10.2004 куплено 1700 акцій за ціною 44,13. 

75,02/1,70=44,13 і 1000 × 1,70 = 1700. 

Таким чином, величина Маржинального Забезпечення не 

зміниться, так само як величина Варіаційної маржі і доходу по 

Угоді. 

 

9.3 При проведенні Дроблення («спліта») чи укрупнення 

нерідко можуть виникати ситуації (як у 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, яка Закриває Позицію, була не меншою одного лота і 

(одночасно) решта позицій була кратна одному лоту. Якщо це 

не можливо, то Позиція може бути Закрита тільки повністю. 

10. Ф’ючерси (Futures) 
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10.1 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. 

По закінченні терміну контракту всі відкриті позиції по 

ф’ючерсах, якщо не були закриті Клієнтом раніше, 

ліквідуються Компанією без повідомлення за останньою 

ринковою ціною торгової сесії. 

 

10.2 Торгівля з CFD-контрактами на ф’ючерси проводиться 

відповідно до описаних вище правил. 

 

11. Перенесення Відкритої позиції 

на наступний день 

11.1 Якщо на Рахунку Клієнта є Відкрита Позиція по будь-

якій валютній парі, то на даний Рахунок буде нарахована (чи 

списана з Рахунку) сума свопу, що визначається відповідно до 

«таблиці свопіювання». Величина свопів визначається 

торговими умовами. 

 

11.2 Якщо на момент закриття торгової сесії CFD на 

ф’ючерсний контракт чи 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. 

12. Зміни 

12.1 Внесення змін та доповнень до цього Регламенту 

здійснюється Компанією в односторонньому порядку. 

 

12.2 З метою забезпечення своєчасного ознайомлення зі 

змінами Клієнту рекомендується регулярно відвідувати 

Офіційний сайт Компанії. 
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12.3 Компанія має право у будь-який час внести поправки чи 

змінити цей Регламент, включаючи всі та будь-які додатки до 

нього, а також змінити умови та порядок роботи, розмістивши 

такі поправки чи зміни на своєму Офіційному сайті. Клієнт 

згоден, що ці поправки чи зміни вступають у силу та стають 

обов'язковими після їх розміщення на офіційному сайті 

Компанії. 

 

13.Умови надання бонусних коштів 

на рахунок  

13.1 Засоби нараховуються на торговий рахунок в компанії 

Ester Holdings Inc. 

 

13.2 Бонусні кошти нараховуються і можуть бути використані 

Клієнтом для здійснення торгових операцій. Клієнт отримує 

право знімати бонус з рахунку, повністю або частково, тільки 

після виконання умови за кількістю закритих лотів, 

позначеного в клієнтському терміналі при зарахуванні бонусу. 

Умови за кількістю закритих лотів Встановлюються з 

розрахунку 1 лот на кожні 10 у.о. суми бонусу. 

 

13.3 У розрахунок беруться тільки позиції з різницею між 

ціною відкриття і закриття мінімум 20 пунктів, а також час 

між якими становить не менше 5 хвилин. 

 

13.4 Закриття позиції з використанням тактики замок (замок) 

або перекриті позиції зараховуються як 1 лот для розрахунку 

бонуса. 

 

13.5 Зарахування коштів на баланс клієнта здійснюється після 

закінчення 30 календарних днів, тільки після закриття всіх 

торгових позицій на рахунку. 

 

13.6  Після виконання всіх умов, вам необхідно самостійно 

звернутися з заявой у вільній формі на пошту 
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support@esterholdings.com для переказу коштів бонусу. 

 

13.7  Нарахування бонусу в баланс рахунку проводиться 

тільки після повного виконання вищевказаних умов. 

 

13.8  Дані умови скасовують будь-які інші акції компанії. 

 

13.9  При будь-якому зняття коштів, якщо не виконані умови 

за кількістю закритих лотів, бонус анулюється. Результат 

торгівлі переглядається в пропорційному співвідношенні 

бонусних коштів і розміру депонованої суми. 

 

13.10 Компанія залишає за собою право в односторонньому 

порядку змінити умови і термін дії бонусних коштів. 

14. Визначення 

Авторизація у торговому терміналі – процес ідентифікації, що 

здійснюється за допомогою торгового терміналу, з 

використанням логіна та пароля (трейдера чи інвестора), який 

завершився успіхом. 

 

Аск – Ринкова Ціна для здійснення покупки фінансового 

інструмента. 

 

Баланс Рахунку – величина Торгового Рахунку за відсутності 

Відкритих Позицій. 

 

Бід – Ринкова Ціна для здійснення продажу фінансового 

інструмента. 

 

Варіаційна маржа – величина Торгового Рахунку 

з урахуванням збитків від усіх Відкритих на даний момент 

Позицій, якщо їх розрахувати за поточними цінами. 

 

Закриття Позиції – офсетна Угода купівлі/продажу, у 

результаті якої покриваються зобов'язання, що виникли за 

попередньою Угодою Відкриття Позиції (Позиція 

mailto:support@esterholdings.com
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закривається) на Рахунку Клієнта. 

 

Заявка «По ринку» – заявка на покупку/продаж за поточною 

Ринковою Ціною. 

 

Індикативні ціни – ціни, що поставляються Клієнту через 

Термінал чи за допомогою телефонного зв`язку і які слугують 

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 (якщо вона не збігається з Ринковою Ціною) не може 

ініціювати виконання Відкладених Ордерів. 

 

 

Інструмент – валютна пара, CFD-контракт чи інший актив, 

який використовується Клієнтом для проведення 

спекулятивних операцій. 

 

Клієнт – особа, що уклала договір з Компанією на отримання 

сервісу, необхідного при торгівлі фінансовими інструментами. 

 

Компанія – Компанія ESTER HOLDINGS INC. 

 

Особистий кабінет – web-інтерфейс, який дозволяє 

використовувати послуги, що надаються Компанію, а також 

джерело отримання довідкової інформації. В Особистому 

кабінеті міститься персональна конфіденційна інформація, 

доступна тільки індивідуальному користувачеві, захищена 

параметрами авторизації (логіном та паролем). Особистий 

кабінет знаходиться за адресою: https://my.esterholdings.com, 

також можливий доступ через сайт Компанії. 

 

Лот – стандартний встановлений обсяг Інструмента, 

використовуваний для проведення Угод. 

 

Маржа / Маржинальне Забезпечення / Покриття – частина 

коштів Клієнта, що забезпечує покриття маржинальної Угоди 
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на Торговому Рахунку. Маржа є заставою, що гарантує 

зобов'язання Клієнта за відповідною Угодою. 

 

Початкова Маржа – мінімальні кошти, необхідні для 

Відкриття Позиції. 

 

Необхідна Маржа – кошти, необхідні для підтримки сукупної 

Відкритої Позиції. 

 

Негайне виконання (Instant Execution) – технологія виконання 

Ринкових Ордерів, минаючи первинний запит котирування, 

безпосереднім розпорядженням Клієнта покупки/продажу 

інструмента за ціною, вказаною у вікні Ордера. 

 

Неринкове котирування - помилкове котирування, 

задовольняє кожну з наступних умов: 

a) наявність істотного цінового розриву; 

b) повернення ціни протягом невеликого проміжку часу на 

первинний рівень з утворенням цінового розриву; 

c) відсутність стрімкої динаміки ціни перед появою цього 

котирування; 

d) відсутність у момент її появи макроекономічних подій і / 

або корпоративних новин, які суттєво впливають на курс 

інструменту. 

 

«Відсутні ціни – спробуйте пізніше» / «Unable to quote – please 

try later» – повідомлення у вікні клієнтського термінала, що 

означає що Заявка клієнта відхилена. Заявка клієнта може 

бути відхилена у разі подання заявок без проведення угод. 

 

Забезпечення – див. Маржа / Маржинальне забезпечення. 

 

Відкриття Позиції – Угода непокритої покупки/продажу, 

в результаті якої на Рахунку Клієнта виникають зобов'язання у 

певному обсязі, за певним Інструментом (з'являється Позиція). 

 

Відкладений Ордер – Заявка, що виконується у майбутньому 

за якоюсь ціною, відмінною від поточної Ринкової Ціни. 
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Офіційний сайт Компанії означає адресу в Інтернеті 

http://esterholdings.com 

 

Плече – співвідношення величини обсягу Угоди та Начальної 

Маржі, необхідної для здійснення цієї угоди. 

 

Необхідна Маржа – кошти, необхідні для підтримки сукупної 

Відкритої Позиції. 

 

Покриття – див. Маржа / Маржинальне Забезпечення. 

 

Примусове Закриття – закриття Позиції без погоджень з 

Клієнтом, з причини скорочення величини Маржинального 

Забезпечення нижче значення підтримуючої Маржі. 

  

Прослизання – ситуація, при якій Відкладений Ордер 

виконується за ціною, відмінною від ціни, зазначеної 

Клієнтом у Заявці. 

 

Регламент – дане зведення правил. 

 

Ринкова ціна – ціна, за якою Компанія може виконати 

Заявку/Наказ Клієнта на купівлю чи продаж активу на 

поточний момент. 

 

Пункт – мінімальна зміна ціни. 

 

Вільна маржа / Вільні кошти – кошти Клієнта на рахунку, не 

обтяжені будь-якими зобов'язаннями. Тобто які не 

використовуються у даний момент як Початкова Маржа чи 

Підтримуюча Маржа. При відсутності Позицій Вільна Маржа 

дорівнює величині (Балансу) Торгового Рахунку. При 

наявності Позицій Вільна Маржа дорівнює Варіаційній маржі 

за вирахуванням Начальної Маржі для всіх відкритих у даний 

момент Позицій. 

 

Угода / Торгова Операція – операція купівлі чи продажу 

http://esterholdings.com/
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Інструмента у певному обсязі, що здійснюється Клієнтом. 

 

Системний час – час у торговому терміналі Компанії. 

 

Спред – різниця між цінами Бід і Аск. Величина спреда може 

змінюватися в залежності від ринкових умов та 

встановлюється Компанією. 

 

Рахунок / Торговий рахунок – маржинальний рахунок, 

призначений для здійснення торгових операцій Клієнтом за 

власний рахунок і на власний ризик, за допомогою Заявок, що 

віддаються. Торговий Рахунок є маржинальним, тобто Клієнт 

може використовувати всі чи частину коштів на ньому для 

часткового забезпечення (покриття) Угод, що проводяться. 

 

Термінал – програма (торговий термінал), що надається 

Клієнту Компанією. Термінал використовується Клієнтом для 

віддачі Наказів з метою здійснення Угод, для здійснення 

аналізу ситуації на ринку, а також для протоколювання 

виконуваних операцій. 

 

Торгова Операція / Угода – див. Операція / Торгова Операція. 

Торговий Рахунок / Рахунок – див. Рахунок / Торговий 

Рахунок. 

 

Рівень «заморозки» ордерів (Freeze Level) – рівень ціни, при 

досягненні якого забороняється модифікація, видалення чи 

закриття ордерів, близьких до виконання. 

 

Рівень Ліміт і Стоп ордерів – найменша відстань між 

поточною ціною і рівнем відкладеного ордера (Ліміт чи Стоп 

ордера) на спокійному ринку, виражена у пунктах. 

 

«Ціни змінилися» / «Price Change» – повідомлення у вікні 

клієнтського Терміналу, що означає неможливість проведення 

Угоди у разі зміни Ринкової ціни з моменту виставлення 

Клієнту цін Бід і Аск. Подібна ситуація зустрічається вкрай 

рідко, однак можлива, наприклад, під час Екстремальної 
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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 до відсутності протягом деякого часу цін на ринку 

або до дуже швидкої зміни цін.  
 


