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ОСНОВНИ ВАЛУТНИ ДВОЙКИ – Основен информационен документ
Цел
Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен
материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите,
потенциалната печалба и загуба от този продукт, и да Ви позволи да го сравните с други продукти.
Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.

Продукт
ОСНОВНИ ВАЛУТНИ ДВОЙКИ
(комбинация от които и да е от следните валути: USD, EUR, JPY, GBP, CAD или CHF)
ФК "Евър" АД
www.ever.bg
+35924003339
Комисия за финансов надзор www.fsc.bg

Какъв е този продукт?
Вид
Договор за разлика
Цели
Това е продукт, който представлява споразумение между клиент и брокер за търгуване на разликата в текущата стойност на базовия инструмент
(акция, валута, стока или индекс) и бъдещата му стойност. Договорите за разлика (ДЗР) предлагат на търговците всички предимства и рискове от
притежаването на базовия инструмент, без всъщност да го притежават. Важна разлика между инвестиция в ДЗР и пряка инвестиция в базовия
инструмент е, че ДЗР се търгуват с ливъридж и няма ограничения за къси продажби. ДЗР имат характеристики на възвръщаемост, подобни на тези на
базовия инструмент. Въпреки това, поради ефекта на ливъридж, инвестицията в ДЗР е с по-висок риск от пряката инвестиция в базовия инструмент.

Предполагаем непрофесионален инвеститор
Типът инвеститор, за когото е предназначен този продукт, е непрофесионален инвеститор с достатъчно знания и опит в търговията с деривативни
финансови инструменти, за да може да разбере и управлява рисковете, свързани с търговията с продукти с ливъридж.

Застрахователни обезщетения
Договорът за разлика не е застрахователен продукт и няма застрахователни обезщетения или разходи, свързани с него.
Срок на пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)
По-долу са посочени обстоятелствата, при които ДЗР може да изтече или да бъде прекратен:
a) ДЗР ще бъде прекратен със затваряне на позицията на клиента.
b) Клиентската позиция може да бъде затворена от клиента по всяко време през часовете за търговия, посочени в платформата за търговия.
c)
Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, когато има прекомерно използване на маржин или
маржинът на позицията падне под необходимия минимум, определен от контрагента, за да защити клиента от натрупването на големи
загуби, които биха се изразили в отрицателно салдо по сметката.
d) Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, в случай че базисен актив на ДЗР вече не се търгува.
e) Позицията на клиента може да бъде затворена при падежа на базовите активи (ДЗР върху фючърси и стоки)
f)
Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, в случай че промените в ликвидността на инструмента на
пазара предполагат, че рискът не може да бъде правилно разпределен.

Показател за риска
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По-висок риск

При определяне на показателя за риска се предполага, че държите продукта до датата на изтичане.
Обобщеният показател за риска е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко е вероятно
при търговията с този продукт да бъдат загубени пари поради движение на пазарите или защото не сме в състояние да Ви платим.
Класифицирахме този продукт като 7 от 7, което е най-високият клас на риск.
Това оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати на ниво 7 = „много високо“, а неблагоприятните пазарни условия е много
вероятно да повлияят на способността ни да Ви платим.
Бъдете наясно с валутния риск. В случай, че валутата на сметката Ви се различава от валутата на ПИПДОЗИП, ще получавате плащания в
различна валута, така че крайната възвръщаемост, която ще получите, зависи от обменния курс между двете валути.
Този риск не е включен в гореизложения показател.
Този продукт не включва никаква защита от бъдещи пазарни резултати, така че можете да загубите част или всичките си инвестиции.
Ако не сме в състояние да Ви платим дължимото, можете да загубите цялата си инвестиция.
Можете обаче да се възползвате от схема за защита на потребителите (вижте раздела „Какво се случва, ако не сме в състояние да Ви
платим?“). Тази защита не е включена в гореизложения показател.

Други рискове, съществено свързани с ПИПДОЗИП
Пазарен риск: Ще бъдете изложени на рискове, свързани с движение на цените на базовите активи.
Загуба на капитал: Търговията с ДЗР е дейност, която носи висок риск за Вашия капитал.
Кредитен риск: В малко вероятния случай ФК "Евър" АД да стане неплатежоспособна, тя може да не е в състояние да изпълни задълженията си към
Вас.
Риск от промени в лихвените нива: Ще бъдете изложени на рискове, свързани с движение на цените на базовите активи.
Риск, свързан с ликвидността: Липсата на ликвидност на пазара при изпълнение на поръчка може да доведе до това ФК "Евър" АД да спре да котира
ДЗР и/или да прекрати изпълнението на нови сделки с ДЗР.
Риск, свързан с волатилността: Пазарите на ДЗР могат да бъдат силно волатилни. Резките и внезапни движения в цената на базовия актив могат да
доведат до значителна и увеличена печалба или загуба за Вас.
Валутен риск: Колебанията в обменния курс влияят върху вашата печалба и загуба.
Правен, регулаторен и риск, свързан с данъчни промени: Промените в данъчното облагане, законите, фискалната, паричната и регулаторната
политика могат да имат неблагоприятен ефект върху стойността на вашите ДЗР.
Технически риск: Съществува риск от невъзможност да имате достъп до платформата за търговия, тъй като компютърно базираните системи по
своята същност са уязвими към прекъсвания и аварии.
Риск на контрагента: Вие търгувате ДЗР чрез договор с ФК "Евър" АД, като Ваш контрагент и правилата и защитите приложими при търговия на борса
и клирингова къща не се прилагат при търговията с ДЗР.
Риск от принудително затваряне на позиции: ФК "Евър" АД има право да затвори принудително Вашите позиции, без да ви уведоми в случай на
недостатъчен маржин при използването на търговия с ливъридж.

Сценарии на резултатите
Инвестиция: 3.33 EUR
Сценарии
Кризисен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Песимистичен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Умерен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Оптимистичен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

1 ден

1 седмица

-1.88

-4.22

1 месец

-8.92

-56.27%

-126.55%

-267.70%

-0.68

-1.63

-3.49

-20.50%

-48.79%

-104.67%

0.01

0.01

0.01

0.16%

0.40%

0.33%

0.68

1.65

3.47

20.29%

49.45%

104.05%

Таблицата показва възвръщаемостта, която бихте получили в рамките на 1 ден (препоръчителен период на държане), 1 седмица и 1 месец, при
различни сценарии, като се приема, че позицията се основава на условна експозиция от 100 EUR, отчитаща ефекта на ливъриджа.
В показаните сценарии са илюстрирани възможните резултати на Вашата инвестиция. Можете да ги сравните със сценариите при други продукти.
Представените сценарии не са точен индикатор, а оценка на бъдещите резултати, основана на минали данни за промяната на стойността на тази
инвестиция. Вашата възвръщаемост зависи от пазарната динамика и от това колко дълго съхранявате инвестицията/продукта.
Кризисният сценарий показва каква би била възвръщаемостта Ви при екстремни пазарни условия и не отчита ситуацията, при която не сме в
състояние да Ви платим. В показаните стойности са включени всички разходи по самия продукт. В стойностите не е взет предвид данъчният Ви статус,
който може да се отрази на Вашата възвръщаемост. Покупката Ви на този Продукт означава, че смятате, че цената на базисния продукт ще се повиши.
Максималната Ви загуба може да бъде размера на инвестицията Ви.

Какво се случва, ако ФК "Евър" АД не е в състояние да Ви плати?
ФК "Евър" АД е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). Може да имате право да получите обезщетение от схемата за обезщетения,
ако имате валиден иск срещу нас по отношение на инвестиционен бизнес и не можем да изпълним задълженията си. Фондът за компенсиране на
инвеститорите предлага обезщетение, когато оторизирана фирма не може да плати искове срещу нея, обикновено защото фирмата е излязла от
бизнеса. Тези схеми са създадени, за да дадат възможност на инвеститорите да поискат обезщетение, без необходимост от скъпи правни действия.
Максималната компенсация, изплащана от фонда, е до 90% от средствата на клиента (но не повече от 20 000 EUR). Допълнителна информация е
достъпна от схемата за компенсиране на инвеститорите чрез уебсайта: http://sfund-bg.com и на адрес България, гр. София, ул. "Цар Шишман" 31 ет.2,
телефон: +359 2 981 27 10.

"Какви са разходите?"
Намаляването на възвръщаемостта (Reduction in Yield - RIY) показва какво въздействие платените от Вас съвкупни разходи ще имат върху
възвръщаемостта, която можете да получите. При общите разходи се взимат предвид еднократните, текущите и съпътстващите разходи . Посочените
тук суми са кумулативните разходи на самия продукт, за препоръчителния период на държане. Те включват потенциално увеличение при предсрочно
затваряне на позицията. Числата са при допускане, че инвестираната сума е в размер на 10 000 EUR. Те са приблизителни и могат да се променят в
бъдеще. Лицето, което Ви продава или Ви съветва за този продукт, може да Ви начисли други разходи. Ако е така, този човек ще ви предостави
информация за тези разходи и ще ви покаже въздействието, което всички те ще окажат върху вашата инвестиция с течение на времето.

Разходи във времето
Инвестиция: 10 000 EUR

Сценарии

Ако закриете
след
1 ден

Ако
закриете
след
1 седмица

Ако закриете
след
1 месец

0.07%

0.13%

0.3%

2665.52%

657.03%

365.1%

0.07%

0.13%

0.3%

2665.52%

657.03%

365.1%

Общи разходи (Дълга позиция)
Въздействие върху възвръщаемостта (RIY) за 1 година
Общи разходи (Къса позиция)
Въздействие върху възвръщаемостта (RIY) за 1 година (Къса
позиция)

Елементи на разходите
Таблицата по-долу показва:
- въздействието на различните видове разходи върху възвръщаемостта, която можете да получите при изтичането на препоръчителния
период на държане;
- значението на различните категории разходи.
Въздействие на разходите, които поемате, когато
стартирате инвестицията си. Това е максимума,
който бихте платили, може да платите и по-малко.
Първоначални разходи
0%
Те включват комисиони, платени при отваряне на
Еднократни разходи
позицията Ви.
Въздействие на разходите за приключване на
Разходи при приключване
0.07% Вашата инвестиция след достигане на матуритет.
Те включват спреда.
Въздействие на разходите за покупко-продажба от
Разходи по сделки с
наша страна на базисните
0%
портфейла
инвестиции за продукта.
Текущи разходи

Съпътстващи разходи

Други текущи разходи

0%

Такса за постигнати резултати

0%

Отсрочени възнаграждения

0%

Въздействие на разходите за овърнайт
финансиране на позиция с ДЗР.
Въздействие на таксата за постигнати резултати.
Вземаме ги от вашата инвестиция, ако продуктът
надминава своя бенчмарк.
Въздействие на отсрочените възнаграждения.

"Колко дълго трябва да държа позицията си и мога ли да изтегля парите си по-рано?"
Препоръчителен период на държане: 1 ден
ДЗР са продукти, представени с ефект на ливъридж, т.е. ДЗР предлагат възможност да се търгува с малък процент от условната стойност на базовия
актив и по този начин да се участва с цялото представяне на съответния базисен актив.
Затова ДЗР се различават от класическите инвестиции, като акции, тъй като инвеститорът никога не придобива или притежава базовия актив, т.е. нито
притежава част от компания, нито друг материален актив. ДЗР е линеен продукт; всички ценообразуващи фактори на базовите активи също оказват
влияние върху развитието на цените на ДЗР и се засилват значително от ефекта на ливъридж върху печалбата и загубата. Препоръчително е ДЗР да се
търгуват до голяма степен в рамките на деня.

"Как мога да подам жалба?"
Ако искате да се оплачете от който и да е аспект от услугата ФК "Евър" АД, първото ви действие трябва да бъде да се свържете с нашия екип за
обслужване на клиенти на ever@ever.bg или на телефон +359 2 400 33 39. Въпреки че нашият екип за обслужване на клиенти ще бъде в състояние да
разреши по-голямата част от заявките, вие също можете да отправите заявката като жалба до нашия отдел за съответствие. Предпочитаме да
получаваме жалби в писмена форма, тъй като има по-малка възможност за недоразумения. За да се свържете с Отдела за съответствие на компанията,
трябва да пишете до compliance@ever.bg или на адрес София, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52. Отделът за съответствие ще
инициира нашите официални процедури за разглеждане на жалби. Резюме на нашия вътрешен процес за разглеждане на жалби ще ви бъде
предоставено при попълване на вашата жалба или при поискване. Ако впоследствие останете недоволни от разрешаването на жалбата ви, може да
поискате да я отнесете до Комисията за финансов надзор.

"Друга полезна информация"
Информацията, съдържаща се в този документ, следва да се чете заедно с правните документи и договорната информация, достъпна на нашия уебсайт
на адрес https://www.ever.bg/en/legal-documentation. ФК "Евър" АД е отговорна за изготвянето на този информационен документ и ние сме
упълномощени и регулирани от Комисията за финансов надзор на България (КФН). Нашият регистрационен номер е RG-03-0008. Можете да проверите
това, като посетите уебсайта на КФН: http://www.fsc.bg/bg/ или като се свържете с КФН на +359 2 9404 999. КФН е със седалище София, 1000, ул.
"Будапеща" 16. Ние сме със седалище България, София, 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52, и сме регистрирани в
България под номер 831649724 с търговско име ФК "Евър" АД. Нашият уебсайт е www.ever.bg.

НЕОСНОВНИ ВАЛУТНИ ДВОЙКИ – Основен информационен документ
Цел
Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен
материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите,
потенциалната печалба и загуба от този продукт, и да Ви позволи да го сравните с други продукти.
Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране .

Продукт
НЕОСНОВНИ ВАЛУТНИ ДВОЙКИ
(валутна двойка, която се състои от най-малко една валута, която не е USD, EUR, JPY, GBP, CAD или CHF)
ФК "Евър" АД
www.ever.bg
+35924003339
Комисия за финансов надзор www.fsc.bg

Какъв е този продукт?
Вид
Договор за разлика
Цели
Това е продукт, който представлява споразумение между клиент и брокер за търгуване на разликата в текущата стойност на базовия инструмент
(акция, валута, стока или индекс) и бъдещата му стойност. Договорите за разлика (ДЗР) предлагат на търговците всички предимства и рискове от
притежаването на базовия инструмент, без всъщност да го притежават. Важна разлика между инвестиция в ДЗР и пряка инвестиция в базовия
инструмент е, че ДЗР се търгуват с ливъридж и няма ограничения за къси продажби. ДЗР имат характеристики на възвръщаемост, подобни на тези на
базовия инструмент. Въпреки това, поради ефекта на ливъридж, инвестицията в ДЗР е с по-висок риск от пряката инвестиция в базовия инструмент.

Предполагаем непрофесионален инвеститор
Типът инвеститор, за когото е предназначен този продукт, е непрофесионален инвеститор с достатъчно знания и опит в търговията с деривативни
финансови инструменти, за да може да разбере и управлява рисковете, свързани с търговията с продукти с ливъридж.

Застрахователни обезщетения
Договорът за разлика не е застрахователен продукт и няма застрахователни обезщетения или разходи, свързани с него .
Срок на пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)
По-долу са посочени обстоятелствата, при които ДЗР може да изтече или да бъде прекратен :
g) ДЗР ще бъде прекратен със затваряне на позицията на клиента .
h) Клиентската позиция може да бъде затворена от клиента по всяко време през часовете за търговия, посочени в платформата за търговия.
i)
Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, когато има прекомерно използване на маржин или
маржинът на позицията падне под необходимия минимум, определен от контрагента, за да защити клиента от натрупването на големи
загуби, които биха се изразили в отрицателно салдо по сметката.
j)
Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, в случай че базисен актив на ДЗР вече не се търгува.
k) Позицията на клиента може да бъде затворена при падежа на базовите активи (ДЗР върху фючърси и стоки)
l)
Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, в случай че промените в ликвидността на инструмента на
пазара предполагат, че рискът не може да бъде правилно разпределен.
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По-висок риск

При определяне на показателя за риска се предполага, че държите продукта до датата на изтичане.
Обобщеният показател за риска е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко е вероятно
при търговията с този продукт да бъдат загубени пари поради движение на пазарите или защото не сме в състояние да Ви платим.
Класифицирахме този продукт като 7 от 7, което е най-високият клас на риск.
Това оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати на ниво 7 = „много високо“, а неблагоприятните пазарни условия е много
вероятно да повлияят на способността ни да Ви платим.
Бъдете наясно с валутния риск. В случай, че валутата на сметката Ви се различава от валутата на ПИПДОЗИП, ще получавате плащания в
различна валута, така че крайната възвръщаемост, която ще получите, зависи от обменния курс между двете валути.
Този риск не е включен в гореизложения показател.
Този продукт не включва никаква защита от бъдещи пазарни резултати, така че можете да загубите част или всичките си инвестиции.
Ако не сме в състояние да Ви платим дължимото, можете да загубите цялата си инвестиция.
Можете обаче да се възползвате от схема за защита на потребителите (вижте раздела „Какво се случва, ако не сме в състояние да Ви
платим?“). Тази защита не е включена в гореизложения показател.

Други рискове, съществено свързани с ПИПДОЗИП
Пазарен риск: Ще бъдете изложени на рискове, свързани с движение на цените на базовите активи.
Загуба на капитал: Търговията с ДЗР е дейност, която носи висок риск за Вашия капитал.
Кредитен риск: В малко вероятния случай ФК "Евър" АД да стане неплатежоспособна, тя може да не е в състояние да изпълни задълженията си към
Вас.
Риск от промени в лихвените нива: Ще бъдете изложени на рискове, свързани с движение на цените на базовите активи.
Риск, свързан с ликвидността: Липсата на ликвидност на пазара при изпълнение на поръчка може да доведе до това ФК "Евър" АД да спре да котира
ДЗР и/или да прекрати изпълнението на нови сделки с ДЗР.
Риск, свързан с волатилността: Пазарите на ДЗР могат да бъдат силно волатилни. Резките и внезапни движения в цената на базовия актив могат да
доведат до значителна и увеличена печалба или загуба за Вас.
Валутен риск: Колебанията в обменния курс влияят върху вашата печалба и загуба.
Правен, регулаторен и риск, свързан с данъчни промени: Промените в данъчното облагане, законите, фискалната, паричната и регулаторната
политика могат да имат неблагоприятен ефект върху стойността на вашите ДЗР.
Технически риск: Съществува риск от невъзможност да имате достъп до платформата за търговия, тъй като компютърно базираните системи по
своята същност са уязвими към прекъсвания и аварии.
Риск на контрагента: Вие търгувате ДЗР чрез договор с ФК "Евър" АД, като Ваш контрагент и правилата и защитите приложими при търговия на борса
и клирингова къща не се прилагат при търговията с ДЗР.
Риск от принудително затваряне на позиции: ФК "Евър" АД има право да затвори принудително Вашите позиции, без да ви уведоми в случай на
недостатъчен маржин при използването на търговия с ливъридж.

Сценарии на резултатите
Инвестиция: 5.00 EUR
Сценарии

1 ден

1 седмица

1 месец

Кризисен сценарий

-1.87

-4.08

-8.24

-37.32%

-81.69%

-164.76%

-0.74

-1.76

-3.68

-14.88%

-35.22%

-73.69%

0.00

-0.01

-0.04

0.03%

-0.24%

-0.86%

0.75

1.78

3.74

15.04%

35.51%

74.81%

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Песимистичен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Умерен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Оптимистичен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Таблицата показва възвръщаемостта, която бихте получили в рамките на 1 ден (препоръчителен период на държане), 1 седмица и 1 месец, при
различни сценарии, като се приема, че позицията се основава на условна експозиция от 100 EUR, отчитаща ефекта на ливъриджа.
В показаните сценарии са илюстрирани възможните резултати на Вашата инвестиция. Можете да ги сравните със сценариите при други продукти.
Представените сценарии не са точен индикатор, а оценка на бъдещите резултати, основана на минали данни за промяната на стойността на тази
инвестиция. Вашата възвръщаемост зависи от пазарната динамика и от това колко дълго съхранявате инвестицията/продукта.
Кризисният сценарий показва каква би била възвръщаемостта Ви при екстремни пазарни условия и не отчита ситуацията, при която не сме в
състояние да Ви платим. В показаните стойности са включени всички разходи по самия продукт. В стойностите не е взет предвид данъчният Ви статус,
който може да се отрази на Вашата възвръщаемост. Покупката Ви на този Продукт означава, че смятате, че цената на базисния продукт ще се повиши.
Максималната Ви загуба може да бъде размера на инвестицията Ви.

Какво се случва, ако ФК "Евър" АД не е в състояние да Ви плати?
ФК "Евър" АД е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). Може да имате право да получите обезщетение от схемата за обезщетения,
ако имате валиден иск срещу нас по отношение на инвестиционен бизнес и не можем да изпълним задълженията си. Фондът за компенсиране на
инвеститорите предлага обезщетение, когато оторизирана фирма не може да плати искове срещу нея, обикновено защото фирмата е излязла от
бизнеса. Тези схеми са създадени, за да дадат възможност на инвеститорите да поискат обезщетение, без необходимост от скъпи правни действия.
Максималната компенсация, изплащана от фонда, е до 90% от средствата на клиента (но не повече от 20 000 EUR). Допълнителна информация е
достъпна от схемата за компенсиране на инвеститорите чрез уебсайта: http://sfund-bg.com и на адрес България, гр. София, ул. "Цар Шишман" 31 ет.2,
телефон: +359 2 981 27 10.

"Какви са разходите?"
Намаляването на възвръщаемостта (Reduction in Yield - RIY) показва какво въздействие платените от Вас съвкупни разходи ще имат върху
възвръщаемостта, която можете да получите. При общите разходи се взимат предвид еднократните, текущите и съпътстващите разходи . Посочените
тук суми са кумулативните разходи на самия продукт, за препоръчителния период на държане. Те включват потенциално увеличение при предсрочно
затваряне на позицията. Числата са при допускане, че инвестираната сума е в размер на 10 000 EUR. Те са приблизителни и могат да се променят в
бъдеще. Лицето, което Ви продава или Ви съветва за този продукт, може да Ви начисли други разходи. Ако е така, този човек ще ви предостави
информация за тези разходи и ще ви покаже въздействието, което всички те ще окажат върху вашата инвестиция с течение на времето.

Разходи във времето
Инвестиция: 10 000 EUR

Ако
закриете
след 1 ден

Ако
закриете
след 1
седмица

Ако закриете
след 1 месец

0.39%

0.56%

1.14%

Въздействие върху възвръщаемостта (RIY) за 1 година

14068.96%

2926.43%

1385.55%

Общи разходи (Къса позиция)
Въздействие върху възвръщаемостта (RIY) за 1 година
(Къса позиция)

0.39%

0.56%

1.14%

14068.96%

2926.43%

1385.55%

Scenarios
Общи разходи (Дълга позиция)

Елементи на разходите
Таблицата по-долу показва :
- въздействието на различните видове разходи върху възвръщаемостта, която можете да получите при изтичането на препоръчителния
период на държане;
- значението на различните категории разходи.

Първоначални разходи

0%

Разходи при приключване

0.39%

Разходи по сделки с
портфейла

0%

Други текущи разходи

0%

Такса за постигнати
резултати

0%

Отсрочени възнаграждения

0%

Еднократни разходи

Текущи разходи

Съпътстващи разходи

Въздействие на разходите, които поемате,
когато стартирате инвестицията си. Това е
максимума, който бихте платили, може да
платите и по-малко. Те включват комисиони,
платени при отваряне на позицията Ви.
Въздействие на разходите за приключване на
Вашата инвестиция след достигане на
матуритет. Те включват спреда.
Въздействие на разходите за покупкопродажба от наша страна на базисните
инвестиции за продукта.
Въздействие на разходите за овърнайт
финансиране на позиции с ДЗР.
Въздействие на таксата за постигнати
резултати. Вземаме ги от вашата инвестиция,
ако продуктът надминава своя бенчмарк.
Въздействие на отсрочените възнаграждения.

"Колко дълго трябва да държа позицията си и мога ли да изтегля парите си по-рано?"
Препоръчителен период на държане: 1 ден
ДЗР са продукти, представени с ефект на ливъридж, т.е. ДЗР предлагат възможност да се търгува с малък процент от условната стойност на базовия
актив и по този начин да се участва с цялото представяне на съответния базисен актив.
Затова ДЗР се различават от класическите инвестиции, като акции, тъй като инвеститорът никога не придобива или притежава базовия актив, т.е. нито
притежава част от компания, нито друг материален актив. ДЗР е линеен продукт; всички ценообразуващи фактори на базовите активи също оказват
влияние върху развитието на цените на ДЗР и се засилват значително от ефекта на ливъридж върху печалбата и загубата. Препоръчително е ДЗР да се
търгуват до голяма степен в рамките на деня.

"Как мога да подам жалба?"
Ако искате да се оплачете от който и да е аспект от услугата ФК "Евър" АД, първото ви действие трябва да бъде да се свържете с нашия екип за
обслужване на клиенти на ever@ever.bg или на телефон +359 2 400 33 39. Въпреки че нашият екип за обслужване на клиенти ще бъде в състояние да
разреши по-голямата част от заявките, вие също можете да отправите заявката като жалба до нашия отдел за съответствие. Предпочитаме да
получаваме жалби в писмена форма, тъй като има по-малка възможност за недоразумения. За да се свържете с Отдела за съответствие на компанията,
трябва да пишете до compliance@ever.bg или на адрес София, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52. Отделът за съответствие ще
инициира нашите официални процедури за разглеждане на жалби. Резюме на нашия вътрешен процес за разглеждане на жалби ще ви бъде
предоставено при попълване на вашата жалба или при поискване. Ако впоследствие останете недоволни от разрешаването на жалбата ви, може да
поискате да я отнесете до Комисията за финансов надзор.

"Друга полезна информация"
Информацията, съдържаща се в този документ, следва да се чете заедно с правните документи и договорната информация, достъпна на нашия уебсайт
на адрес https://www.ever.bg/en/legal-documentation. ФК "Евър" АД е отговорна за изготвянето на този информационен документ и ние сме
упълномощени и регулирани от Комисията за финансов надзор на България (КФН). Нашият регистрационен номер е RG-03-0008. Можете да проверите
това, като посетите уебсайта на КФН: http://www.fsc.bg/bg/ или като се свържете с КФН на +359 2 9404 999. КФН е със седалище София, 1000, ул.
"Будапеща" 16. Ние сме със седалище България, София, 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52, и сме регистрирани в
България под номер 831649724 с търговско име ФК "Евър" АД. Нашият уебсайт е www.ever.bg.

ЗЛАТО – Основен информационен документ
Цел
Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен
материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите,
потенциалната печалба и загуба от този продукт, и да Ви позволи да го сравните с други продукти.
Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.

Продукт
ЗЛАТО
ФК "Евър" АД
www.ever.bg
+35924003339
Комисия за финансов надзор www.fsc.bg

Какъв е този продукт?
Вид
Договор за разлика
Цели
Това е продукт, който представлява споразумение между клиент и брокер за търгуване на разликата в текущата стойност на базовия инструмент
(акция, валута, стока или индекс) и бъдещата му стойност. Договорите за разлика (ДЗР) предлагат на търговците всички предимства и рискове от
притежаването на базовия инструмент, без всъщност да го притежават. Важна разлика между инвестиция в ДЗР и пряка инвестиция в базовия
инструмент е, че ДЗР се търгуват с ливъридж и няма ограничения за къси продажби. ДЗР имат характеристики на възвръщаемост, подобни на тези на
базовия инструмент. Въпреки това, поради ефекта на ливъридж, инвестицията в ДЗР е с по-висок риск от пряката инвестиция в базовия инструмент.

Предполагаем непрофесионален инвеститор
Типът инвеститор, за когото е предназначен този продукт, е непрофесионален инвеститор с достатъчно знания и опит в търговията с деривативни
финансови инструменти, за да може да разбере и управлява рисковете, свързани с търговията с продукти с ливъридж.

Застрахователни обезщетения
Договорът за разлика не е застрахователен продукт и няма застрахователни обезщетения или разходи, свързани с него.
Срок на пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)
По-долу са посочени обстоятелствата, при които ДЗР може да изтече или да бъде прекратен:
m) ДЗР ще бъде прекратен със затваряне на позицията на клиента.
n) Клиентската позиция може да бъде затворена от клиента по всяко време през часовете за търговия, посочени в платформата за търговия.
o) Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, когато има прекомерно използване на маржин или
маржинът на позицията падне под необходимия минимум, определен от контрагента, за да защити клиента от натрупването на големи
загуби, които биха се изразили в отрицателно салдо по сметката.
p) Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, в случай че базисен актив на ДЗР вече не се търгува.
q) Позицията на клиента може да бъде затворена при падежа на базовите активи (ДЗР върху фючърси и стоки)
r)
Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, в случай че промените в ликвидността на инструмента на
пазара предполагат, че рискът не може да бъде правилно разпределен.

Показател за риска

1

2

По-нисък риск
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

4

5

6

7
По-висок риск

При определяне на показателя за риска се предполага, че държите продукта до датата на изтичане.
Обобщеният показател за риска е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко е вероятно
при търговията с този продукт да бъдат загубени пари поради движение на пазарите или защото не сме в състояние да Ви платим.
Класифицирахме този продукт като 7 от 7, което е най-високият клас на риск.
Това оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати на ниво 7 = „много високо“, а неблагоприятните пазарни условия е много
вероятно да повлияят на способността ни да Ви платим.
Бъдете наясно с валутния риск. В случай, че валутата на сметката Ви се различава от валутата на ПИПДОЗИП, ще получавате плащания в
различна валута, така че крайната възвръщаемост, която ще получите, зависи от обменния курс между двете валути.
Този риск не е включен в гореизложения показател.
Този продукт не включва никаква защита от бъдещи пазарни резултати, така че можете да загубите част или всичките си инвестиции.
Ако не сме в състояние да Ви платим дължимото, можете да загубите цялата си инвестиция.
Можете обаче да се възползвате от схема за защита на потребителите (вижте раздела „Какво се случва, ако не сме в състояние да Ви
платим?“). Тази защита не е включена в гореизложения показател.

Други рискове, съществено свързани с ПИПДОЗИП
Пазарен риск: Ще бъдете изложени на рискове, свързани с движение на цените на базовите активи.
Загуба на капитал: Търговията с ДЗР е дейност, която носи висок риск за Вашия капитал.
Кредитен риск: В малко вероятния случай ФК "Евър" АД да стане неплатежоспособна, тя може да не е в състояние да изпълни задълженията си към
Вас.
Риск от промени в лихвените нива: Ще бъдете изложени на рискове, свързани с движение на цените на базовите активи.
Риск, свързан с ликвидността: Липсата на ликвидност на пазара при изпълнение на поръчка може да доведе до това ФК "Евър" АД да спре да котира
ДЗР и/или да прекрати изпълнението на нови сделки с ДЗР.
Риск, свързан с волатилността: Пазарите на ДЗР могат да бъдат силно волатилни. Резките и внезапни движения в цената на базовия актив могат да
доведат до значителна и увеличена печалба или загуба за Вас.
Валутен риск: Колебанията в обменния курс влияят върху вашата печалба и загуба.
Правен, регулаторен и риск, свързан с данъчни промени: Промените в данъчното облагане, законите, фискалната, паричната и регулаторната
политика могат да имат неблагоприятен ефект върху стойността на вашите ДЗР.
Технически риск: Съществува риск от невъзможност да имате достъп до платформата за търговия, тъй като компютърно базираните системи по
своята същност са уязвими към прекъсвания и аварии.
Риск на контрагента: Вие търгувате ДЗР чрез договор с ФК "Евър" АД, като Ваш контрагент и правилата и защитите приложими при търговия на борса
и клирингова къща не се прилагат при търговията с ДЗР.
Риск от принудително затваряне на позиции: ФК "Евър" АД има право да затвори принудително Вашите позиции, без да ви уведоми в случай на
недостатъчен маржин при използването на търговия с ливъридж.

Сценарии на резултатите
Инвестиция: 5.00 EUR
Сценарии
Кризисен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Песимистичен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Умерен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Оптимистичен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

1 ден

1 седмица

-2.54

-5.40

1 месец

-10.92

-50.81%

-108.04%

-218.42%

-0.91

-2.27

-4.75

-18.25%

-45.36%

-95.00%

-0.03

-0.08

-0.23

-0.70%

-1.65%

-4.57%

0.92

2.24

4.87

18.37%

44.89%

97.35%

Таблицата показва възвръщаемостта, която бихте получили в рамките на 1 ден (препоръчителен период на държане), 1 седмица и 1 месец, при
различни сценарии, като се приема, че позицията се основава на условна експозиция от 100 EUR, отчитаща ефекта на ливъриджа.
В показаните сценарии са илюстрирани възможните резултати на Вашата инвестиция. Можете да ги сравните със сценариите при други продукти.
Представените сценарии не са точен индикатор, а оценка на бъдещите резултати, основана на минали данни за промяната на стойността на тази
инвестиция. Вашата възвръщаемост зависи от пазарната динамика и от това колко дълго съхранявате инвестицията/продукта.
Кризисният сценарий показва каква би била възвръщаемостта Ви при екстремни пазарни условия и не отчита ситуацията, при която не сме в
състояние да Ви платим. В показаните стойности са включени всички разходи по самия продукт. В стойностите не е взет предвид данъчният Ви статус,
който може да се отрази на Вашата възвръщаемост. Покупката Ви на този Продукт означава, че смятате, че цената на базисния продукт ще се повиши.
Максималната Ви загуба може да бъде размера на инвестицията Ви.

Какво се случва, ако ФК "Евър" АД не е в състояние да Ви плати?
ФК "Евър" АД е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). Може да имате право да получите обезщетение от схемата за обезщетения,
ако имате валиден иск срещу нас по отношение на инвестиционен бизнес и не можем да изпълним задълженията си. Фондът за компенсиране на
инвеститорите предлага обезщетение, когато оторизирана фирма не може да плати искове срещу нея, обикновено защото фирмата е излязла от
бизнеса. Тези схеми са създадени, за да дадат възможност на инвеститорите да поискат обезщетение, без необходимост от скъпи правни действия.
Максималната компенсация, изплащана от фонда, е до 90% от средствата на клиента (но не повече от 20 000 EUR). Допълнителна информация е
достъпна от схемата за компенсиране на инвеститорите чрез уебсайта: http://sfund-bg.com и на адрес България, гр. София, ул. "Цар Шишман" 31 ет.2,
телефон: +359 2 981 27 10.

"Какви са разходите?"
Намаляването на възвръщаемостта (Reduction in Yield - RIY) показва какво въздействие платените от Вас съвкупни разходи ще имат върху
възвръщаемостта, която можете да получите. При общите разходи се взимат предвид еднократните, текущите и съпътстващите разходи . Посочените
тук суми са кумулативните разходи на самия продукт, за препоръчителния период на държане. Те включват потенциално увеличение при предсрочно
затваряне на позицията. Числата са при допускане, че инвестираната сума е в размер на 10 000 EUR. Те са приблизителни и могат да се променят в
бъдеще. Лицето, което Ви продава или Ви съветва за този продукт, може да Ви начисли други разходи. Ако е така, този човек ще ви предостави
информация за тези разходи и ще ви покаже въздействието, което всички те ще окажат върху вашата инвестиция с течение на времето.

Разходи във времето
Инвестиция: 10 000 EUR

Сценарии

Ако закриете
след
1 ден

Ако
закриете
след
1 седмица

Ако закриете
след
1 месец

0.13%
4755.96%

0.3%
1575.23%

0.87%
1054.34%

0.13%

0.3%

0.87%

4755.96%

1575.23%

1054.34%

Общи разходи (Дълга позиция)
Въздействие върху възвръщаемостта (RIY) за 1 година
Общи разходи (Къса позиция)
Въздействие върху възвръщаемостта (RIY) за 1 година (Къса
позиция)

Елементи на разходите
Таблицата по-долу показва:
- въздействието на различните видове разходи върху възвръщаемостта, която можете да получите при изтичането на препоръчителния
период на държане;
- значението на различните категории разходи.

Първоначални разходи

0%

Разходи при приключване

0.13%

Разходи по сделки с
портфейла

0%

Други текущи разходи

0%

Такса за постигнати резултати

0%

Отсрочени възнаграждения

0%

Еднократни разходи

Текущи разходи

Съпътстващи разходи

Въздействие на разходите, които поемате,
когато стартирате инвестицията си. Това е
максимума, който бихте платили, може да
платите и по-малко. Те включват комисиони,
платени при отваряне на позицията Ви.
Въздействие на разходите за приключване на
Вашата инвестиция след достигане на
матуритет. Те включват спреда.
Въздействие на разходите за покупкопродажба от наша страна на базисните
инвестиции за продукта.
Въздействие на разходите за овърнайт
финансиране на позиция с ДЗР.
Въздействие на таксата за постигнати
резултати. Вземаме ги от вашата инвестиция,
ако продуктът надминава своя бенчмарк.
Въздействие на отсрочените възнаграждения.

"Колко дълго трябва да държа позицията си и мога ли да изтегля парите си по-рано?"
Препоръчителен период на държане: 1 ден
ДЗР са продукти, представени с ефект на ливъридж, т.е. ДЗР предлагат възможност да се търгува с малък процент от условната стойност на базовия
актив и по този начин да се участва с цялото представяне на съответния базисен актив.
Затова ДЗР се различават от класическите инвестиции, като акции, тъй като инвеститорът никога не придобива или притежава базовия актив, т.е. нито
притежава част от компания, нито друг материален актив. ДЗР е линеен продукт; всички ценообразуващи фактори на базовите активи също оказват
влияние върху развитието на цените на ДЗР и се засилват значително от ефекта на ливъридж върху печалбата и загубата. Препоръчително е ДЗР да се
търгуват до голяма степен в рамките на деня.

"Как мога да подам жалба?"
Ако искате да се оплачете от който и да е аспект от услугата ФК "Евър" АД, първото ви действие трябва да бъде да се свържете с нашия екип за
обслужване на клиенти на ever@ever.bg или на телефон +359 2 400 33 39. Въпреки че нашият екип за обслужване на клиенти ще бъде в състояние да
разреши по-голямата част от заявките, вие също можете да отправите заявката като жалба до нашия отдел за съответствие. Предпочитаме да
получаваме жалби в писмена форма, тъй като има по-малка възможност за недоразумения. За да се свържете с Отдела за съответствие на компанията,
трябва да пишете до compliance@ever.bg или на адрес София, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52. Отделът за съответствие ще
инициира нашите официални процедури за разглеждане на жалби. Резюме на нашия вътрешен процес за разглеждане на жалби ще ви бъде
предоставено при попълване на вашата жалба или при поискване. Ако впоследствие останете недоволни от разрешаването на жалбата ви, може да
поискате да я отнесете до Комисията за финансов надзор.

"Друга полезна информация"
Информацията, съдържаща се в този документ, следва да се чете заедно с правните документи и договорната информация, достъпна на нашия уебсайт
на адрес https://www.ever.bg/en/legal-documentation. ФК "Евър" АД е отговорна за изготвянето на този информационен документ и ние сме
упълномощени и регулирани от Комисията за финансов надзор на България (КФН). Нашият регистрационен номер е RG-03-0008. Можете да проверите
това, като посетите уебсайта на КФН: http://www.fsc.bg/bg/ или като се свържете с КФН на +359 2 9404 999. КФН е със седалище София, 1000, ул.
"Будапеща" 16. Ние сме със седалище България, София, 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52, и сме регистрирани в
България под номер 831649724 с търговско име ФК "Евър" АД. Нашият уебсайт е www.ever.bg.

СТОКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЗЛАТО – Основен информационен документ
Цел
Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен
материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите,
потенциалната печалба и загуба от този продукт, и да Ви позволи да го сравните с други продукти.
Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.

Продукт
СТОКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЗЛАТО
ФК "Евър" АД
www.ever.bg
+35924003339
Комисия за финансов надзор www.fsc.bg

Какъв е този продукт?
Вид
Договор за разлика
Цели
Това е продукт, който представлява споразумение между клиент и брокер за търгуване на разликата в текущата стойност на базовия инструмент
(акция, валута, стока или индекс) и бъдещата му стойност. Договорите за разлика (ДЗР) предлагат на търговците всички предимства и рискове от
притежаването на базовия инструмент, без всъщност да го притежават. Важна разлика между инвестиция в ДЗР и пряка инвестиция в базовия
инструмент е, че ДЗР се търгуват с ливъридж и няма ограничения за къси продажби. ДЗР имат характеристики на възвръщаемост, подобни на тези на
базовия инструмент. Въпреки това, поради ефекта на ливъридж, инвестицията в ДЗР е с по-висок риск от пряката инвестиция в базовия инструмент,

Предполагаем непрофесионален инвеститор
Типът инвеститор, за когото е предназначен този продукт, е непрофесионален инвеститор с достатъчно знания и опит в търговията с деривативни
финансови инструменти, за да може да разбере и управлява рисковете, свързани с търговията с продукти с ливъридж.

Застрахователни обезщетения
Договорът за разлика не е застрахователен продукт и няма застрахователни обезщетения или разходи, свързани с него.
Срок на пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)
По-долу са посочени обстоятелствата, при които ДЗР може да изтече или да бъде прекратен:
s)
ДЗР ще бъде прекратен със затваряне на позицията на клиента.
t)
Клиентската позиция може да бъде затворена от клиента по всяко време през часовете за търговия, посочени в платформата за търговия.
u) Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, когато има прекомерно използване на маржин или
маржинът на позицията падне под необходимия минимум, определен от контрагента, за да защити клиента от натрупването на големи
загуби, които биха се изразили в отрицателно салдо по сметката.
v) Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, в случай че базисен актив на ДЗР вече не се търгува.
w) Позицията на клиента може да бъде затворена при падежа на базовите активи (ДЗР върху фючърси и стоки)
x)
Позицията на клиента може да бъде затворена по инициатива на контрагента, в случай че промените в ликвидността на инструмента на
пазара предполагат, че рискът не може да бъде правилно разпределен.

Показател за риска

1

2

По-нисък риск
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

4

5

6

7
По-висок риск

При определяне на показателя за риска се предполага, че държите продукта до датата на изтичане.
Обобщеният показател за риска е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко е вероятно
при търговията с този продукт да бъдат загубени пари поради движение на пазарите или защото не сме в състояние да Ви платим.
Класифицирахме този продукт като 7 от 7, което е най-високият клас на риск.
Това оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати на ниво 7 = „много високо“, а неблагоприятните пазарни условия е много
вероятно да повлияят на способността ни да Ви платим.
Бъдете наясно с валутния риск. В случай, че валутата на сметката Ви се различава от валутата на ПИПДОЗИП, ще получавате плащания в
различна валута, така че крайната възвръщаемост, която ще получите, зависи от обменния курс между двете валути.
Този риск не е включен в гореизложения показател.
Този продукт не включва никаква защита от бъдещи пазарни резултати, така че можете да загубите част или всичките си инвестиции.
Ако не сме в състояние да Ви платим дължимото, можете да загубите цялата си инвестиция.
Можете обаче да се възползвате от схема за защита на потребителите (вижте раздела „Какво се случва, ако не сме в състояние да Ви
платим?“). Тази защита не е включена в гореизложения показател.

Други рискове, съществено свързани с ПИПДОЗИП
Пазарен риск: Ще бъдете изложени на рискове, свързани с движение на цените на базовите активи.
Загуба на капитал: Търговията с ДЗР е дейност, която носи висок риск за Вашия капитал.
Кредитен риск: В малко вероятния случай ФК "Евър" АД да стане неплатежоспособна, тя може да не е в състояние да изпълни задълженията си към
Вас.
Риск от промени в лихвените нива: Ще бъдете изложени на рискове, свързани с движение на цените на базовите активи.
Риск, свързан с ликвидността: Липсата на ликвидност на пазара при изпълнение на поръчка може да доведе до това ФК "Евър" АД да спре да котира
ДЗР и/или да прекрати изпълнението на нови сделки с ДЗР.
Риск, свързан с волатилността: Пазарите на ДЗР могат да бъдат силно волатилни. Резките и внезапни движения в цената на базовия актив могат да
доведат до значителна и увеличена печалба или загуба за Вас.
Валутен риск: Колебанията в обменния курс влияят върху вашата печалба и загуба.
Правен, регулаторен и риск, свързан с данъчни промени: Промените в данъчното облагане, законите, фискалната, паричната и регулаторната
политика могат да имат неблагоприятен ефект върху стойността на вашите ДЗР.
Технически риск: Съществува риск от невъзможност да имате достъп до платформата за търговия, тъй като компютърно базираните системи по
своята същност са уязвими към прекъсвания и аварии.
Риск на контрагента: Вие търгувате ДЗР чрез договор с ФК "Евър" АД, като Ваш контрагент и правилата и защитите приложими при търговия на борса
и клирингова къща не се прилагат при търговията с ДЗР.
Риск от принудително затваряне на позиции: ФК "Евър" АД има право да затвори принудително Вашите позиции, без да ви уведоми в случай на
недостатъчен маржин при използването на търговия с ливъридж.

Сценарии на резултатите
Инвестиция: 10.00 EUR
Сценарии
Кризисен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Песимистичен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Умерен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

Оптимистичен сценарий

Колко бихте получили след приспадане на разходите
Средна възвръщаемост всяка година

1 ден

1 седмица

-4.08

-8.79

1 месец

-17.10

-40.78%

-87.94%

-171.05%

-1.73

-4.10

-8.48

-17.32%

-40.96%

-84.76%

-0.04

-0.07

-0.29

-0.38%

-0.66%

-2.88%

1.73

4.18

8.73

17.31%

41.79%

87.33%

Таблицата показва възвръщаемостта, която бихте получили в рамките на 1 ден (препоръчителен период на държане), 1 седмица и 1 месец, при
различни сценарии, като се приема, че позицията се основава на условна експозиция от 100 EUR, отчитаща ефекта на ливъриджа.
В показаните сценарии са илюстрирани възможните резултати на Вашата инвестиция. Можете да ги сравните със сценариите при други продукти.
Представените сценарии не са точен индикатор, а оценка на бъдещите резултати, основана на минали данни за промяната на стойността на тази
инвестиция. Вашата възвръщаемост зависи от пазарната динамика и от това колко дълго съхранявате инвестицията/продукта.
Кризисният сценарий показва каква би била възвръщаемостта Ви при екстремни пазарни условия и не отчита ситуацията, при която не сме в
състояние да Ви платим. В показаните стойности са включени всички разходи по самия продукт. В стойностите не е взет предвид данъчният Ви статус,
който може да се отрази на Вашата възвръщаемост. Покупката Ви на този Продукт означава, че смятате, че цената на базисния продукт ще се повиши.
Максималната Ви загуба може да бъде размера на инвестицията Ви.

Какво се случва, ако ФК "Евър" АД не е в състояние да Ви плати?
ФК "Евър" АД е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). Може да имате право да получите обезщетение от схемата за обезщетения,
ако имате валиден иск срещу нас по отношение на инвестиционен бизнес и не можем да изпълним задълженията си. Фондът за компенсиране на
инвеститорите предлага обезщетение, когато оторизирана фирма не може да плати искове срещу нея, обикновено защото фирмата е излязла от
бизнеса. Тези схеми са създадени, за да дадат възможност на инвеститорите да поискат обезщетение, без необходимост от скъпи правни действия.
Максималната компенсация, изплащана от фонда, е до 90% от средствата на клиента (но не повече от 20 000 EUR). Допълнителна информация е
достъпна от схемата за компенсиране на инвеститорите чрез уебсайта: http://sfund-bg.com и на адрес България, гр. София, ул. "Цар Шишман" 31 ет.2,
телефон: +359 2 981 27 10.

"Какви са разходите?"
Намаляването на възвръщаемостта (Reduction in Yield - RIY) показва какво въздействие платените от Вас съвкупни разходи ще имат върху
възвръщаемостта, която можете да получите. При общите разходи се взимат предвид еднократните, текущите и съпътстващите разходи . Посочените
тук суми са кумулативните разходи на самия продукт, за препоръчителния период на държане. Те включват потенциално увеличение при предсрочно
затваряне на позицията. Числата са при допускане, че инвестираната сума е в размер на 10 000 EUR. Те са приблизителни и могат да се променят в
бъдеще. Лицето, което Ви продава или Ви съветва за този продукт, може да Ви начисли други разходи. Ако е така, този човек ще ви предостави
информация за тези разходи и ще ви покаже въздействието, което всички те ще окажат върху вашата инвестиция с течение на времето.

Разходи във времето
Инвестиция: 10 000 EUR

Сценарии

Ако закриете
след
1 ден

Ако
закриете
след
1 седмица

Ако закриете
след
1 месец

0.64%

0.81%

1.37%

23241.01%

4212.56%

1667.12%

0.64%

0.81%

1.37%

23241.01%

4212.56%

1667.12%

Общи разходи (Дълга позиция)
Въздействие върху възвръщаемостта (RIY) за 1 година
Общи разходи (Къса позиция)
Въздействие върху възвръщаемостта (RIY) за 1 година (Къса
позиция)

Елементи на разходите
Таблицата по-долу показва:
- въздействието на различните видове разходи върху възвръщаемостта, която можете да получите при изтичането на препоръчителния
период на държане;
- значението на различните категории разходи.

Първоначални разходи

0%

Разходи при приключване

0.64%

Разходи по сделки с
портфейла

0%

Други текущи разходи

0%

Такса за постигнати резултати

0%

Отсрочени възнаграждения

0%

Еднократни разходи

Текущи разходи

Съпътстващи разходи

Въздействие на разходите, които поемате,
когато стартирате инвестицията си. Това е
максимума, който бихте платили, може да
платите и по-малко. Те включват комисиони,
платени при отваряне на позицията Ви.
Въздействие на разходите за приключване на
Вашата инвестиция след достигане на
матуритет. Те включват спреда.
Въздействие на разходите за покупкопродажба от наша страна на базисните
инвестиции за продукта.
Въздействие на разходите за овърнайт
финансиране на позиция с ДЗР.
Въздействие на таксата за постигнати
резултати. Вземаме ги от вашата инвестиция,
ако продуктът надминава своя бенчмарк.
Въздействие на отсрочените възнаграждения.

"Колко дълго трябва да държа позицията си и мога ли да изтегля парите си по-рано?"
Препоръчителен период на държане: 1 ден
ДЗР са продукти, представени с ефект на ливъридж, т.е. ДЗР предлагат възможност да се търгува с малък процент от условната стойност на базовия
актив и по този начин да се участва с цялото представяне на съответния базисен актив.
Затова ДЗР се различават от класическите инвестиции, като акции, тъй като инвеститорът никога не придобива или притежава базовия актив, т.е. нито
притежава част от компания, нито друг материален актив. ДЗР е линеен продукт; всички ценообразуващи фактори на базовите активи също оказват
влияние върху развитието на цените на ДЗР и се засилват значително от ефекта на ливъридж върху печалбата и загубата. Препоръчително е ДЗР да се
търгуват до голяма степен в рамките на деня.

"Как мога да подам жалба?"
Ако искате да се оплачете от който и да е аспект от услугата ФК "Евър" АД, първото ви действие трябва да бъде да се свържете с нашия екип за
обслужване на клиенти на ever@ever.bg или на телефон +359 2 400 33 39. Въпреки че нашият екип за обслужване на клиенти ще бъде в състояние да
разреши по-голямата част от заявките, вие също можете да отправите заявката като жалба до нашия отдел за съответствие. Предпочитаме да
получаваме жалби в писмена форма, тъй като има по-малка възможност за недоразумения. За да се свържете с Отдела за съответствие на компанията,
трябва да пишете до compliance@ever.bg или на адрес София, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52. Отделът за съответствие ще
инициира нашите официални процедури за разглеждане на жалби. Резюме на нашия вътрешен процес за разглеждане на жалби ще ви бъде
предоставено при попълване на вашата жалба или при поискване. Ако впоследствие останете недоволни от разрешаването на жалбата ви, може да
поискате да я отнесете до Комисията за финансов надзор.

"Друга полезна информация"
Информацията, съдържаща се в този документ, следва да се чете заедно с правните документи и договорната информация, достъпна на нашия уебсайт
на адрес https://www.ever.bg/en/legal-documentation. ФК "Евър" АД е отговорна за изготвянето на този информационен документ и ние сме
упълномощени и регулирани от Комисията за финансов надзор на България (КФН). Нашият регистрационен номер е RG-03-0008. Можете да проверите
това, като посетите уебсайта на КФН: http://www.fsc.bg/bg/ или като се свържете с КФН на +359 2 9404 999. КФН е със седалище София, 1000, ул.
"Будапеща" 16. Ние сме със седалище България, София, 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52, и сме регистрирани в
България под номер 831649724 с търговско име ФК "Евър" АД. Нашият уебсайт е www.ever.bg

