
                                                           
Agreement and Rules 
 
TBM-Trust (Top Business Management, community of traders, 
analysts, lawyers, risk managers, IT specialists, partners, consultants 
and like-minded people, created to protect financial interests and 
increase financial literacy of its participants) (hereinafter referred to as 
Company), It positions itself as a multinational virtual platform and, in 
accordance with international law, the Company's services are limited 
for citizens residing or located in the United States, North Korea, Sudan, 
Iran, Syria and Cuba, as well as for residents of the Crimea and the 
province of Quebec (Canada). 
 
Company provides access to the site https://tbm-trust.com/ 
(hereinafter - the Site) and the possibility of using the services of the 
Site by an individual (hereinafter - the Client) in the manner and on the 
terms of this Agreement. 
 
 
1. General rules 
 
 
1.1. The Company may at any time change the terms of this Agreement 
at its sole discretion. In the event that the Company makes changes to 
the Agreement, such changes shall take effect from the moment of 
posting the amended text of the Agreement on the Website. Informing 
the Client by the Company about changes to this Agreement is 
implemented by posting a new version of the Agreement on the 
Website. 
 
1.2. The minimum deposit is accepted by the Company in the equivalent 
of 100 US dollars. The client with the minimum deposit established by 
the Company accepts the Agreement by registering and creating an 
account on the Site. 
 
1.3. Acceptance of the Agreement means complete unconditional 
acceptance by the Client of the terms of the Agreement. 
 
 
1.4. The duties and rights of the Client and the Company noted in this 
Agreement are considered long-term and will be valid until the 
Company receives a notice from the Client about the refusal to comply 
with the rules of this Agreement after the completion of all financial 
obligations of the Company to the Client. 
 
1.5. The client accepting the terms of this Agreement guarantees that 
he is: - legally capable; - has reached the age of majority; - is familiar 
with the terms of this Agreement and agrees with everything in it. 
 
 
 2. Registration and collection of customer data 
 
 
2.1. The process of collecting personal data of the Client by the 
Company ̆consists of collecting information on the name, surname, e-
mail address and billing data, etc., provided by the Client, which are 
necessary for collecting statistics on interaction with the Client. The 
specified collection of information is carried out to ensure the safety of 
the Client. All personal data received by the Company from the Client 
may be disclosed solely between the Company's employees who 

Угода та Правила 

TBM-Trust (Top Business Management - спільнота трейдерів, 
аналітиків, юристів, ризик-менеджерів, IT-фахівців, партнерів, 
консультантів та однодумців, створена з метою захисту фінансових 
інтересів та підвищення фінансової грамотності своїх учасників) (далі 
- Компанія), позиціонує себе як мультинаціональна віртуальна 
платформа та, відповідно до міжнародного права, послуги Компанії 
обмежені для громадян, які проживають або перебувають на території 
США, Північної Кореї, Судану, Ірану, Сирії та Куби, а також для жителів 
Криму та провінції Квебек (Канада). 
Компанія надає доступ до сайту https://tbm-trust.com/ (далі – Сайт) та 
можливість використання послуг Сайту фізичною особою (далі – Клієнт) 
у порядку та на умовах цієї Угоди. 

1. Загальні правила 

1.1. Компанія має право в будь-який час змінити положення цієї Угоди 
на власний розсуд. У разі внесення Компанією змін до Угоди, такі зміни 
набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Угоди на 
Сайті. Інформування Клієнта Компанією про внесення змін до цієї Угоди 
втілюється шляхом розміщення нової редакції Угоди на Сайті. 

1.2. Мінімальний розмір депозиту приймається Компанією в еквіваленті 
100 доларів. Клієнт з мінімальним депозитом, встановленим 
Компанією, приймає Угоду за допомогою реєстрації та створення 
облікового запису на Сайті. 

1.3. Ухвалення Угоди означає повне безумовне прийняття Клієнтом 
умов Угоди. 

1.4. Обов'язки та права Клієнта та Компанії, зазначені в цій Угоді, 
вважаються довгостроковими та діятимуть до моменту, коли Компанія 
отримає повідомлення від Клієнта про відмову у дотриманні правила 
цієї Угоди після завершення всіх фінансових зобов'язань Компанії перед 
Клієнтом. 

1.5. Клієнт, який приймає умови цієї Угоди, гарантує, що він: - юридично 
дієздатний; - досяг повноліття; - знайомий з умовами цієї Угоди та 
погоджується з усім у ній. 2. Регистрация и сбор данных клиентов  

2. Реєстрація та збір даних клієнтів 

2.1. Процес збору персональних даних Клієнта Компанією складається 
зі збору інформації імені, прізвища, адреси електронної пошти та 
платіжних даних тощо, наданих Клієнтом, які необхідні для збору 
статистики по взаємодії з Клієнтом. Зазначений збір інформації 
здійснюється для забезпечення безпеки Клієнта. Усі персональні дані, 
отримані Компанією від Клієнта, можуть бути розкриті виключно між 
співробітниками Компанії, які беруть участь у обслуговуванні Сайту. 
Процедура реєстрації Клієнта є обов'язковою для Клієнтів Компанії. 



participate in the maintenance of the Site. Client registration procedure 
is obligatory for the Company's Clients. 
 
 
 
2.2. To register a Client on the Company's Website, it is necessary to 
indicate your personal and contact information - accept the terms of 
this Agreement. 
 
2.3. The procedure for verification of identity and data is conducted by 
the Company to verify the accuracy and completeness of the 
information specified by the Client during registration. To carry out this 
procedure, the Company has the right to request and the Client is 
obliged to provide: a passport page (s) with a photo and personal 
information or other document (for example, an identity card) 
containing a photograph and personal information. In addition, in 
certain cases, the Company has the right to demand urgent utility bills, 
an agreement with the bank to open a personal account, scan bank 
cards, and any other documents if the above documents are not 
sufficient to fully identify the Client. 
 
 
 
2.4. The client acknowledges the Company's right to use the personal 
information provided to them in order to comply with the requirements 
of the legislation on the laundering of proceeds from crime. 
 
 
2.5. Responsibility for the submission of original copies of documents 
rests with the Client. In the case of submission of forged documents of 
the Company, the Client will be held liable in accordance with the laws 
of the country of registration of the Client. 
 
 
2.6. Upon confirmation of registration, the Client agrees to receive 
information from the Company, including advertising messages to the 
specified email address of the Client and telephone calls to the specified 
phone number of the Client. If the Client does not want to receive such 
messages, he can cancel the subscription at any time by clicking on the 
link in the letter, as well as by contacting the Company's support service 
in the Client’s personal account. The company is obliged to immediately 
respond to the Client’s request to cancel the subscription to all types of 
messages (except for transactional notifications), as well as the refusal 
to receive calls over the phone. 
 
 
2.7. The client has the right to register only one (one) account with the 
Company. In the case when the Company detects several accounts 
belonging to one client or one e-wallet, or if other signs of possession of 
several accounts are detected, transactions and financial results on all 
Client's accounts can be canceled. The company reserves the right to 
block all of the above accounts. In this case, the funds contained in 
them cannot be considered a financial liability of the Company to the 
Client. 
 
 
2.8. In case of duplication / re-registration of the Client using different 
email addresses, the Company has the right to cancel all additional 
registrations. 
 
2.9. The Company is not responsible for lost / stolen Client passwords, a 
hacked Client account and possible material losses due to this. The 
obligation to protect personal data to enter the account rests with the 
Client. 
 
3. Terms of payment 
 
 

2.2. Для проходження реєстрації Клієнта на Сайті Компанії необхідно 
вказати вашу особисту та контактну інформацію – прийняти умови цієї 
Угоди. 

2.3. Процедура перевірки особи та даних проводиться Компанією для 
перевірки правильності та повноти інформації, зазначеної Клієнтом під 
час реєстрації. Для виконання цієї процедури Компанія має право 
вимагати і Клієнт зобов'язаний надати: сторінку(и) паспорта з 
фотографією та особистою інформацією або іншим документом 
(наприклад, посвідчення особи), що містить фотографію та особисту 
інформацію. Крім того, в окремих випадках Компанія має право 
вимагати термінові рахунки за комунальні послуги, угоду з банком про 
відкриття особового рахунку, сканування банківських карток, а також 
будь-які інші документи, якщо зазначених вище документів 
недостатньо для повного виявлення Клієнта. 

2.4. Клієнт визнає право Компанії використовувати надану ним особисту 
інформацію для виконання вимог норм законодавства про відмивання 
доходів, одержаних злочинним шляхом. 

2.5. Відповідальність за подання оригінальних копій документів 
покладається на Клієнта. У разі подання підроблених документів 
Компанії, Клієнт буде притягнуто до відповідальності відповідно до 
законодавства країни реєстрації Клієнта. 

2.6. У разі підтвердження реєстрації Клієнт погоджується отримувати 
інформацію від Компанії, у тому числі рекламні повідомлення на 
вказану адресу електронної пошти Клієнта та телефонні дзвінки за 
вказаним номером телефону Клієнта. Якщо Клієнт не хоче отримувати 
такі повідомлення, він може будь-коли скасувати підписку, натиснувши 
на посилання в листі, а також зв'язавшись зі службою підтримки 
Компанії в особистому кабінеті Клієнта. Компанія зобов'язана негайно 
відповісти на запит Клієнта про відміну підписки на всі типи 
повідомлень (за винятком транзакційних повідомлень), а також відмову 
в отриманні дзвінків по телефону. 

2.7. Клієнт має право реєструвати лише один (один) обліковий запис у 
Компанії. У випадку, коли Компанія виявляє кілька облікових записів, що 
належать одному клієнту або одному електронному гаманцю, або при 
виявленні інших ознак володіння кількома рахунками, транзакції та 
фінансові результати на всіх рахунках Клієнта можуть бути скасовані. 
Компанія залишає за собою право заблокувати всі вищезазначені 
рахунки. У цьому випадку кошти, що містяться в них, не можуть 
вважатися фінансовим зобов'язанням Компанії перед Клієнтом. 

2.8. У разі дублювання / повторної реєстрації Клієнта з використанням 
різних адрес електронної пошти Компанія має право скасувати всі 
додаткові реєстрації. 

2.9. Компанія не несе відповідальності за втрачені \ вкрадені паролі 
Клієнта, зламаний обліковий запис Клієнта та можливі матеріальні 
втрати через це. Обов'язок захисту персональних даних для входу в 
обліковий запис покладається на Клієнта.  

3. Умови розрахунків 

3.1. З метою забезпечення Клієнта актуальною та достовірною 
інформацією про поточний стан його депозиту, Компанія надає 
Партнеру доступ до особистого кабінету, розташованого на Сайті 
Компанії. 

3.2. Здійснення інвестицій у Компанію за всіма актуальними 
програмами інвестування доступні лише з особистого кабінету Клієнта 
безготівковим способом через певні платіжні системи на зазначені 
платіжні реквізити Компанії. 



3.1. In order to provide the Client with relevant and reliable information 
about the current status of his deposit, the Company provides the 
Partner with access to his personal account located on the Company's 
Website. 
 
3.2. Making investments in the Company for all relevant investment 
programs are available only from the Client’s personal account in a 
cashless way through certain payment systems to the specified payment 
details of the Company. 
 
3.3. In the personal account (menu “Investment programs”), the Client 
independently chooses an available investment program, the amount of 
investments and the period of investment placement. 
 
 
3.4. The fact of crediting investments to the Company's payment details 
is displayed in the “Transactions” menu of the Client’s personal account. 
The investment activation period is 3 business days from the date of the 
actual transfer of investments to the Company's payment details. When 
you activate an investment in the “Deposits” menu of the Customer’s 
personal account, a record about creating a deposit is displayed, which 
contains information: deposit number, status, amount, accrued profit, 
initial deposit date, final deposit date, and other data. Each new 
investment is displayed with a new record of creating a new deposit. 
 
 
3.5. The total amount of all deposits of the Client represents the amount 
of the Company's financial obligations to the Client. The financial 
responsibility of the Company occurs from the moment the Client 
receives funds into the Company's bank account and / or the Company’s 
account in the payment systems listed on the Company's Website. 
 
 
3.6. The term for placing an investment under current programs is 6/12 
months (it is important that the final date of the investment is the last 
calendar number of the period chosen by the Client). 
 
 
3.7. The client has the right to withdraw its investment funds ahead of 
schedule within 14 calendar days from the date of actual transfer of 
funds to the Company's payment details. In this case, the Company 
makes a return of investment funds to the Client minus a discount in the 
amount of 20 percent of the investment amount. 
 
 
3.8. Accounting of liabilities on active deposits of the Client is fixed in 
the nominal value of the currency for attracting investments for each of 
the active investment programs indicated on the Site. 
 
3.9. Passive income on investment programs is charged monthly or at 
the end of the investment period, depending on the conditions of each 
investment program indicated on the Site. For investment programs 
with a monthly accrual of passive income, accruals are made on the last 
calendar day of the month, an application for withdrawal of funds is 
formed from 1 to 3 calendar days, and payment is made up to 5 working 
days from the moment applications are closed for any of the available 
withdrawal methods. 
 
3.10. The possibility of capitalization of passive income of each 1 
calendar day is open to all programs for a period of placing investments 
for 6 and 12 months by decision of the Client. 
 
 
3.11. An application for withdrawal of funds must be made by the Client 
in electronic form in the Client's personal account. The client is 
responsible for the accuracy and reliability of the information specified 
in the withdrawal request. 
 

 

3.3. В особистому кабінеті (меню «Інвестиційні програми») Клієнт 
самостійно обирає доступну інвестиційну програму, суму інвестицій та 
період розміщення інвестицій. 

3.4. Факт зарахування інвестицій на платіжні реквізити Компанії 
відображається в меню "Транзакції" особистого кабінету Клієнта. Період 
активації інвестиції – 3 робочі дні з моменту фактичного зарахування 
інвестицій на платіжні реквізити Компанії. При активації інвестиції в 
меню «Депозити» особистого кабінету Клієнта відображається запис 
про створення депозиту, який містить інформацію: № депозиту, статус, 
сума, нарахований прибуток, початкова дата депозиту, кінцева дата 
депозиту та інші дані. Кожна нова інвестиція відображається новим 
записом про створення нового депозиту. 

3.5. Загальна сума всіх депозитів Клієнта є розміром фінансових 
зобов'язань Компанії перед Клієнтом. Фінансова відповідальність 
Компанії відбувається з моменту отримання коштів Клієнта на 
банківський рахунок Компанії та/або на рахунок Компанії у платіжних 
системах, перерахованих на Сайті Компанії. 

3.6. Термін розміщення інвестиції за чинними програмами становить 
6/12 місяців (важливо, що кінцевою датою інвестиції є останнє 
календарне число обраного Клієнтом періоду). 

3.7. Клієнт має право достроково відкликати свої інвестиційні кошти 
протягом 14 календарних днів із дати фактичного перерахування коштів 
на платіжні реквізити Компанії. У такому разі Компанія здійснює 
повернення інвестиційних коштів Клієнту за мінусом дисконту у розмірі 
20 відсотків від суми інвестицій. 

3.8. Облік зобов'язань за активними депозитами Клієнта фіксується у 
номіналі валюти залучення інвестицій за кожною з активних 
інвестиційних програм, зазначених на Сайті. 

3.9. Пасивний дохід за інвестиційними програмами нараховується 
щомісячно або наприкінці періоду інвестицій залежно від умов кожної 
інвестиційної програми, зазначених на Сайті. Для інвестиційних програм 
із щомісячним нарахуванням пасивного доходу нарахування 
здійснюються в останній календарний день місяця, заявка на виведення 
коштів формується з 1 по 3 календарне число, а виплата відбувається до 
5-ти робочих днів з моменту закриття подання заявок на будь-який із 
доступних методів виведення. 

3.10. Можливість капіталізації пасивного доходу кожного 1 
календарного числа відкрита всім програм терміном розміщення 
інвестицій на 6 і 12 місяців за рішенням Клієнта. 

3.11. Заявка на виведення коштів має бути складена Клієнтом в 
електронній формі в особистому кабінеті Клієнта. Клієнт несе 
відповідальність за точність та достовірність інформації, зазначеної у 
заявці на виведення коштів. 

3.12. Періодом нарахування пасивного доходу є календарний місяць 
або період інвестування, залежно від умов обраної інвестиційної 
програми. 

3.13. Для інвестиційних програм із щомісячною виплатою пасивного 
доходу рівень ставки пасивного доходу за період є динамічним та 
встановлюється Компанією в останній календарний день місяця у 
розмірі фактичного заробітку за бізнес-напрямками. Для інвестиційних 
програм із виплатою пасивного доходу наприкінці періоду 
інвестування, пасивний дохід встановлюється наприкінці періоду 
інвестицій у вигляді фактичного заробітку протягом період. 



3.12. The period of accrual of passive income is a calendar month or the 
entire period of investment, depending on the conditions of the 
selected investment program. 
 
3.13. For investment programs with a monthly payment of passive 
income the level of the rate of passive income for the period is dynamic 
and is set by the Company on the last calendar day of the month in the 
amount of actual earnings in business areas. For investment programs 
with the payment of passive income at the end of the investment 
period, passive income is set at the end of the investment period in the 
amount of actual earnings for the entire period. 
 
 
3.14. The concept of distribution of total income from the Company's 
activities: 60% is sent to the investor, 40% remains in the Company. 
 
 
3.15. Upon expiration of the investment, the investment funds are 
returned to any of the available withdrawal methods. Access to the 
principal amount of the deposit is opened after the expiration of the 
program. Thus, the deposit can be: withdrawn, extended and reinvested 
in any other investment program available on the Site. Return of 
investments is carried out in the period up to 5 working days from the 
date of filing an application for withdrawal of funds in the Client’s 
personal account. 
 
 
 
3.16. The Company's client gets access to the possibility of additional 
earnings in accordance with the Company's marketing program through 
its own formation of a team of investors. Registration of a new investor 
is carried out by sending a referral link from the Client’s personal 
account. The size and conditions for obtaining bonuses for attracting 
new partners are listed on the Site. 
 
 
3.17. The official methods of depositing / withdrawing funds are the 
Company's wallets / accounts in all payment systems indicated on the 
Site. The client assumes all risks associated with the use of payment 
systems, as payment systems are not partners of the Company. The 
Company is not responsible for the delay and / or lack of funds on the 
Client’s account due to the fault of the payment system. In the case of 
requirements from the Client regarding the correct operation of 
payment systems, the Client should contact the support service of such 
a payment system. The client is obliged to notify the Company of the 
cases of such appeals. 
 
 
3.18. The Company is not responsible for the actions of third parties 
involved in the reinvestment of the business during the Client’s deposit 
/ withdrawal transactions. 
 
 
3.19. During operations on withdrawal of the Client’s funds in the 
personal account, the Company's financial liability ceases from the 
moment the funds are debited from the Company's bank account and / 
or from the Company's account in the payment systems listed on the 
Company's Site. 
 
3.20. In case of technical errors on the part of the Company when 
performing financial transactions, the Company reserves the right to 
cancel such operations and their results, as well as the results of 
services provided by the Company. 
 
3.21. Withdrawals from the Client’s account are carried out only 
according to the data that was indicated by the Client at the time of 
depositing funds. If there is no technical possibility to use the payment 
system to withdraw funds used to deposit funds, the Client has the right 
to use another available withdrawal system. In this case, the details of 

3.14. Концепція розподілу загального доходу від діяльності Компанії: 
60% спрямовується інвестору, 40% залишається у Компанії. 

3.15. Після закінчення терміну розміщення інвестицій відбувається 
повернення інвестиційних коштів на будь-який з доступних методів 
виведення. Доступ до основної суми вкладу відкривається після 
закінчення терміну дії програми. Таким чином, депозит може бути: 
знятий, продовжений та реінвестований у будь-яку іншу інвестиційну 
програму, доступну на Сайті. Повернення інвестицій здійснюється у 
строк до 5 робочих днів з моменту подання заявки на виведення коштів 
в особистому кабінеті Клієнта. 

3.16. Клієнт Компанії отримує доступ до можливості додаткового 
заробітку згідно з маркетинговою програмою Компанії за допомогою 
власного формування команди інвесторів. Реєстрація нового інвестора 
здійснюється шляхом спрямування реферального посилання з 
особистого кабінету Клієнта. Розмір та умови отримання бонусів за 
залучення нових партнерів вказано на Сайті. 

3.17. Офіційними способами депонування/зняття коштів є 
гаманці/рахунки Компанії у всіх платіжних системах, зазначені на Сайті. 
Клієнт бере на себе всі ризики, пов'язані з використанням платіжних 
систем, оскільки платіжні системи є партнерами Компанії. Компанія не 
несе відповідальності за затримку та/або відсутність надходження 
коштів на рахунку Клієнта з вини платіжної системи. У разі вимог з боку 
Клієнта щодо правильності роботи платіжних систем Клієнт повинен 
звернутися до служби підтримки такої платіжної системи. Клієнт 
зобов'язаний повідомляти Компанію про такі апеляції. 

3.18. Компанія не несе відповідальності за дії третіх осіб, які займаються 
реінвестуванням бізнесу під час операцій Клієнта щодо 
внеску/виведення коштів. 

3.19. Під час операцій з виведення коштів Клієнта в особистому кабінеті, 
фінансова відповідальність Компанії припиняється з моменту списання 
сум з банківського рахунку Компанії та/або з рахунку Компанії у 
платіжних системах, перерахованих на Сайті Компанії. 

3.20. У разі технічних помилок з боку Компанії під час здійснення 
фінансових операцій Компанія залишає за собою право скасувати такі 
операції та їх результати, а також результати послуг, що надаються 
Компанією. 

3.21. Виведення коштів з рахунку Клієнта здійснюється лише за тими 
даними, що були вказані Клієнтом під час внесення коштів. У разі 
відсутності технічної можливості використання платіжної системи для 
виведення коштів, використаних під час внесення коштів, Клієнт має 
право використовувати іншу доступну систему виведення коштів. У 
цьому випадку деталі платіжної системи повинні збігатися з особистими 
даними, зазначеними Клієнтом під час реєстрації в меню «Параметри» 
особистого кабінету. 

3.22. У випадках, коли Служба безпеки Компанії підозрює Клієнта в 
шахрайстві, Компанія має право заблокувати рахунок Клієнта без 
попереднього повідомлення та без можливості подальшого виведення 
коштів. 

3.23. Клієнт несе особисту відповідальність за втрату даних прямого 
доступу до його облікового запису (логін, пароль), Клієнт зобов'язаний 
запобігти будь-якій можливості доступу до свого рахунку третіми 
особами. Ризики та збитки Клієнта, пов'язані з оновленням доступу до 
облікового запису, не призводять до додаткових зобов'язань для 
Компанії. 



the payment system must match the personal data specified by the 
Client when registering in the “Parameters” menu of the personal 
account. 
 
3.22. In cases when the Security Service of the Company suspects the 
Customer of fraud, the Company has the right to block the Customer's 
account without prior notice and without the possibility of further 
withdrawal of funds. 
 
 
3.23. The Client is personally liable for the loss of direct access data to 
his account (login, password). The Client is obliged to prevent any third 
party from accessing his account. The risks and losses of the Client 
related to the renewal of access to the account do not lead to additional 
obligations for the Company. 
 
 
3.24. For contacting the Client, the Company uses the following means: - 
an email; - Ticket system (messages) in the Client’s personal account on 
the Site. 
 
4. Consideration of appeals, disputes and claims 
 
4.1. The parties to the Agreement in the presence of disputes are trying 
to resolve all possible differences through correspondence and 
negotiations. 
 
4.2. Appeals by the Client are considered official if submitted to the 
Company's email address. Appeals will not be considered written if they 
are sent using online communication programs such as Skype and 
similar software. 
 
 
4.3. To consider the issues of the Client, the request should contain the 
following information: - account number; - Full name. - e-mail (e-mail); - 
the date and time of the dispute; - A detailed description of the Client's 
request. 
 
4.4. The company is obliged to consider the appeal within 2-4 business 
days (after the Client has provided sufficient and necessary data related 
to this appeal / complaint and may be necessary to solve the problem). 
 
 
4.5. If the Client violates any of the above points, the Company has 
reason to refuse to provide additional services. 
 
 
4.6. If the Client and the Company have not reached a mutual 
agreement during negotiations and correspondence within 3 (three) 
months (the starting date is the date of the dispute), the dispute will be 
resolved in court in accordance with applicable UK law. 
 
 
5. Termination of the Agreement 
 
 
5.1. This Agreement will enter into force at the time of registration of 
the Client on the Site. 
 
5.2. This Agreement is terminated if all the following conditions are 
fulfilled: - in the case of the expression of this desire of the Company 
and / or the Client; - after full fulfillment of the Company's financial 
obligations to the Client. If the conditions specified in this Agreement 
are violated by the Client, in such cases the Company may terminate the 
contract on its own initiative with the notice of the Client. 
 
 
 

3.24. Для контакту з Клієнтом Компанія використовує такі засоби: - 
електронний лист; - Система тикетів (повідомлень) в особистому 
кабінеті Клієнта на Сайті. 

4. Розгляд апеляцій, суперечок та претензій 

4.1. Сторони Угоди за наявності суперечок намагаються вирішити всі 
можливі розбіжності шляхом листування та переговорів. 

4.2. Апеляції з боку Клієнта вважаються офіційними, якщо вони 
представлені на адресу електронної пошти Компанії. Апеляції не будуть 
вважатися письмовими, якщо вони будуть відправлені з використанням 
онлайнових комунікаційних програм, таких як Skype та аналогічне 
програмне забезпечення 

4.3. Для розгляду питань Клієнта запит він повинен містити таку 
інформацію: - номер рахунку; - Повне ім'я. - електронна пошта (e-mail); 
- дата та час виникнення спору; - Докладний опис вимоги Клієнта. 

4.4. Компанія зобов'язана розглянути апеляцію протягом 2-4 робочих 
днів (після того, як Клієнт надасть достатні та необхідні дані, пов'язані з 
цією апеляцією/претензією та можуть бути необхідні для вирішення 
проблеми). 

4.5. Якщо Клієнт порушує будь-який із вищезгаданих пунктів, у Компанії 
є підстави відмовитися від надання додаткових послуг. 

4.6. Якщо Клієнт та Компанія не досягли взаємної угоди під час 
переговорів та листування протягом 3 (трьох) місяців (початок відліку є 
датою спору), суперечка буде вирішена у судовому порядку відповідно 
до чинного законодавства Великобританії. 

5. Припинення дії Угоди 

5.1. Ця Угода набуде чинності в момент реєстрації Клієнта на Сайті. 

5.2. Ця Угода припиняється, якщо виконуються всі такі умови: - у разі 
вираження цього бажання Компанії та/або Клієнта; - після повного 
виконання фінансових зобов'язань Компанії перед Клієнтом. Якщо 
умови, зазначені в цій Угоді, порушені Клієнтом, у таких випадках 
Компанія може розірвати договір за власною ініціативою з 
повідомленням Клієнта. 

5.3. Якщо Компанія вирішує припинити свою діяльність, що регулюється 
цією Угодою: - Компанія зобов'язана попередити Клієнта за один (1) 
календарний місяць до припинення такої діяльності. 

 

6. Прийняття ризиків. 

6.1. Клієнт розуміє, що діяльність Компанії пов'язана з фінансовими 
ринками та знає про ймовірність суттєвих збитків від торгових операцій. 
Ризик є невід'ємною частиною будь-якого бізнесу. Клієнт розуміє, що 
існує ризик втрати інвестиційних коштів. Система управління ризиками 
є частиною загальної системи управління Компанією та спрямована на 
забезпечення сталого функціонування та розвитку у межах прийнятої 
стратегії. З існування теоретичної можливості інвестиційних збитків, 
Клієнту може бути гарантований повернення 100% спочатку вкладених 
інвестиційних коштів. Клієнт підтверджує, що він усвідомлює цей факт. 
Перед реєстрацією Клієнту рекомендується провести ретельний аналіз 
свого фінансового стану. Клієнт погоджується з тим, що Компанія не 
несе відповідальності за збитки Клієнта, прямо чи опосередковано 
пов'язані з обмеженнями з боку уряду, ринковими правилами, 
зупиненням торгівлі, військовими діями або іншими «форс-мажорними 



5.3. In the event that the Company decides to cease its activities, which 
is governed by this Agreement: - The Company is obliged to notify the 
Client one (1) calendar month prior to the termination of such activities.  
 
 
 
 
6. Taking risks. 
 
6.1. The client understands that the activities of the Company are 
related to the financial markets and are aware of the likelihood of 
significant losses from trading operations. Risk is an integral part of any 
business. The client is aware that there is a risk of losing investment 
funds. The risk management system is part of the overall management 
system of the Company and is aimed at ensuring sustainable operation 
and development within the framework of the adopted strategy. Due to 
the existence of a theoretical possibility of investment losses, the Client 
cannot be guaranteed a return of 100% of the initially invested 
investment funds. The client confirms that he is fully aware of this fact. 
Before registering, the Client is recommended to conduct a thorough 
analysis of his financial condition. The Client agrees that the Company is 
not liable for Client’s losses, directly or indirectly related to government 
restrictions, market rules, suspension of trade, military operations or 
other “force majeure circumstances” that are beyond the control of the 
Company. The client accepts information on possible additional risks 
associated with the operation of electronic payment systems, as well as 
communication problems on the Internet. 

 
 
 
 
6.2. Reading this agreement and reading mark when registering on the 
Company's Website means full awareness and acceptance by the Client 
of the terms of this Agreement. 

 

 

 
 
PUBLIC OFFER (OFFER) ON MONEY FUNDS MANAGEMENT 
 
 

1. GENERAL PROVISIONS 
 
 
1.1. This Offer is addressed to an individual investor (any legal entity or 
individual), hereinafter referred to as the “Investor”, is a public offer of 
the Company TBM-TRUST, hereinafter referred to as “COMPANY”, to 
the conclusion of this Offer in accordance with the following conditions. 
 
 
 
1.2. The acceptance of the offer means that the Investor agrees with all 
the conditions of this Offer, and this is equivalent to the conclusion of 
the Offer with the COMPANY about the provision of the latest 
management services in relation to the Investor’s funds. 
 

2. TERMS AND DEFINITIONS USED IN THE OFFER 
 
For the purposes of this Offer, the terms have the following meanings: 
 
 
2.1. Electronic Trading System (ETS) means a computer program for 
viewing quotes of financial instruments in financial markets, transferring 

обставинами», що знаходяться поза контролем Компанії. Клієнт 
приймає інформацію про можливі додаткові ризики, пов'язані з 
функціонуванням електронних платіжних систем, а також проблеми 
зв'язку в Інтернеті. 

 

6.2. Прочитання цієї угоди та відмітка про прочитання під час реєстрації 
на Сайті Компанії означає повне усвідомлення та прийняття Клієнтом 
умов цієї Угоди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ПРОПОЗИЦІЯ) З УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 
ЗАСОБИМИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дана Оферта, адресована індивідуальному інвестору (будь-якій 
юридичній особі або фізичній особі), що називається надалі 
«Інвестором», є публічною пропозицією Компанії TBM-TRUST, що 
називається надалі «КОМПАНІЯ», до висновку цієї Оферти відповідно до 
таких умов. 

1.2. Прийняття пропозиції означає, що Інвестор погоджується з усіма 
умовами цієї Оферти, і це рівносильно висновку Оферти з КОМПАНІЄЮ 
щодо надання останньої управлінських послуг щодо коштів Інвестора. 

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ В ОФЕРТІ 

Для цілей цієї Оферти терміни мають такі значення: 

2.1. Електронна торгова система (ЕТС) означає комп'ютерну програму 
для перегляду котирувань фінансових інструментів на фінансових 
ринках, передачу замовлень на транзакції, перегляд заяв про 



orders for transactions, viewing statements about the results of 
transactions, monitoring the trading account of the COMPANY. 
 
 
2.2. Investor’s assets imply that the Investor’s funds are in the 
COMPANY’s investment account in the process of providing the 
company’s cash management services for this Offer, including profits 
earned during the provision of services. 
 
 
2.3. An investment account is a special account that is formed at the 
expense of the COMPANY and the Investor (investors) accounted for in 
the trading and accounts of the payment systems of the COMPANY, and 
is used for the storage and accounting of cash management. 
 
 
2.4. The first investment is the amount of funds originally made by the 
Investor to the payment information of the COMPANY in the electronic 
payment system (EPS) of the COMPANY and is displayed in the form of 
deposits in the Investor’s personal account. 
 
2.5. Settlement period - from 01 to 31 (28,29,30) the day of the current 
month (or the actual number of calendar days for the Investor’s 
financial resources in the COMPANY’s account in the first month of the 
investment) At the beginning of the next month, the withdrawal option 
will be activated. 
 
 
Formation of applications for the payment of passive income is active 
from the 1st to the 3rd day of each month. 
 
 
The size of the passive income on the deposit is not fixed, its value 
depends on the result of the COMPANY. The concept of distribution of 
the Company's profits is fixed in the Agreement and the Rules of the 
Company. 
Input / withdrawal of funds should be carried out through the details of 
payment systems in accordance with the Agreement and the Company 
Rules. 
 
 
 
2.6. COMPANY monthly profit / loss is a part of the investment 
account’s monthly profit / loss recorded for the Investor’s assets for the 
reporting period. 
 
 
2.7. COMPANY report - a report on the operating results of the cash 
management services for the reporting period. It should be displayed to 
the investor at the end of each reporting period in your account in the 
“News” menu. 
 

3. SUBJECT OF THE OFFER 
 
3.1. The investor transfers in trust to the COMPANY the funds (US 
dollars / cryptocurrency) owned by the Investor in an equivalent of at 
least 100 (One hundred) US dollars. 
 
 
3.2. The COMPANY must take control of the funds owned by the 
Investor in the currency of a specific investment program for a period 
determined by the Client. 
 
 
3.3. The parties agreed that the maximum amount of investment loss 
due to the trading activities of the COMPANY is 20 percent of the size of 
the First Investment. 
 
 

результати проведених транзакцій, моніторинг торгового рахунку 
КОМПАНІЇ. 

2.2. Активи Інвестора мають на увазі, що кошти Інвестора знаходяться 
на інвестиційному рахунку КОМПАНІЇ в процесі надання послуг з 
управління грошовими коштами КОМПАНІЄЮ по цій Оферті, включаючи 
прибуток, отриманий під час надання послуг. 

2.3. Інвестиційний рахунок - спеціальний рахунок, який формується за 
рахунок КОМПАНІЇ та Інвестора (інвесторів), що обліковуються на 
торгових та рахунках платіжних систем КОМПАНІЇ, та використовується 
для зберігання та обліку управління грошовими коштами. 

2.4. Перша інвестиція - сума коштів, спочатку внесених Інвестором на 
платіжні реквізити КОМПАНІЇ в електронній платіжній системі (ЕПС) 
КОМПАНІЇ та відображається у вигляді депозитів в особистому кабінеті 
Інвестора. 

2.5. Розрахунковий період - у період з 01 по 31 (28,29,30) день 
поточного місяця (або фактична кількість календарних днів 
знаходження фінансових коштів Інвестора на рахунку КОМПАНІЇ у 
перший місяць інвестиції) Інвестору нараховується пасивний дохід та 
реферальна винагорода та повідомляється про те, що на початку 
наступного місяця буде активовано можливість зі зняттям коштів. 

Формування заявок на виплату пасивного доходу активно з 1-го до 3-го 
дня кожного місяця. 

Розмір пасивного доходу за депозитом не фіксується, його значення 
залежить від результату КОМПАНІЇ. Концепцію розподілу прибутку 
КОМПАНІЇ зафіксовано в Угоді та Правилах КОМПАНІЇ. 

Введення/виведення фінансових коштів має здійснюватися за 
допомогою деталей платіжних систем відповідно до Угоди та Правил 
Компанії. 

2.6. Щомісячний прибуток/збиток Інвестора є частиною щомісячного 
прибутку/збитку Інвестиційного рахунку, зафіксованого за активами 
Інвестора за звітний період. 

2.7. Звіт КОМПАНІЇ - звіт про операційні результати надання послуг з 
управління грошовими коштами за звітний період. Він повинен 
відображатися інвестору в кінці кожного звітного періоду в особистому 
кабінеті меню «Новини». 

 

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ 

3.1. Інвестор передає довірче управління КОМПАНІЇ кошти (долари США 
криптовалюта), що у власності Інвестора в еквіваленті щонайменше 100 
(Сто) доларів США. 

3.2. КОМПАНІЯ повинна прийняти в управління кошти, що перебувають 
у власності Інвестора, в номіналі валюти конкретної інвестиційної 
програми на визначений Клієнтом період. 

3.3. Сторони дійшли згоди, що максимальний розмір втрати інвестицій 
унаслідок торговельної діяльності КОМПАНІЇ становить 20 відсотків від 
розміру Першої інвестиції. 



4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 
 
4.1. The rights and obligations of COMPANY should be as follows: 
 
4.1.1. The COMPANY is obliged not to disclose to third parties 
information that allows access to the management of the Investor’s 
funds placed on the COMPANY’s trading account. All operations on the 
trading account are considered to be carried out under the control of 
the COMPANY. 
 
 
4.1.2. The COMPANY is obliged to activate the Investor’s deposit within 
3 working days from the moment the funds are credited to the payment 
details of the COMPANY. 
 
4.1.3. COMPANY has the right to carry out operations on the trading 
account at its discretion. 
 
4.2.4. COMPANY is obliged to accept and place the Investor’s funds in 
high-yield areas, to ensure all measures for the safety and increase of 
funds. 
 
4.1.5. The COMPANY is obliged to provide the Investor with the services 
of trust management of funds in such a way as to preserve and increase 
the funds of the Investor. 
 
 
4.1.6. COMPANY has the right to receive a fee for the maintenance of 
trust management of funds provided to the Investor. 
 
 
4.1.7. The Company is obliged at the end of the investment period to 
return the investment funds to the Investor within 5 working days from 
the moment of the application for the withdrawal of funds to the 
Investor's payment details. If there are unprofitable positions specified 
in clause 3.3. Offers The parties make one of the decisions (by 
exchanging messages with the support service of the COMPANY): - 
either returning the cash balance over the permissible maximum 
amount of investment loss; - or to reach mutual agreement of the 
Parties on the continuation of the term of the investment in order to 
release the Investor’s funds from the unprofitable positions of the 
trading activities of the COMPANY. 
 
 
 
4.2. Rights and obligations of the Investor 
 
4.2.1. The investor is obliged to transfer the funds to the account or to 
the EPS company. 
 
 
4.2.2 The Investor is obliged not to use the COMPANY logo on personal 
websites, in the records of author’s videos or other materials, without 
the written consent of the COMPANY; 
 
4.2.3 The investor is obliged not to use the chat of the COMPANY for 
other purposes, not to put in it private advertising products, information 
about other companies, not to conduct personal correspondence in the 
chat of the COMPANY; 
 
4.2.4 The investor is obliged to provide COMPANY with accurate and 
complete information: telephone numbers, postal and e-mail addresses, 
identity data, place of registration and residence, and other 
information; 
 
4.2.5 The investor is obliged to prevent written or oral statements or 
statements discrediting the image and business reputation of the 
COMPANY, including in the mass media, at the general chat rooms of 
the COMPANY, at the ceremonial events of the COMPANY; 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Права та обов'язки КОМПАНІЇ повинні бути такими: 

4.1.1. КОМПАНІЯ зобов'язана не розкривати третім особам інформацію, 
що дозволяє отримати доступ до управління фондами Інвестора, які 
розміщені на торговому рахунку КОМПАНІЇ. Усі операції у торговому 
рахунку вважаються здійсненими під керівництвом КОМПАНИИ. 

4.1.2. КОМПАНІЯ зобов'язана активувати депозит Інвестора протягом 3-
х робочих днів із моменту зарахування коштів на платіжні реквізити 
КОМПАНИИ. 

4.1.3. КОМПАНІЯ має право здійснювати операції на торговому рахунку 
на власний розсуд. 

4.2.4. КОМПАНІЯ зобов'язана прийняти та розмістити кошти Інвестора у 
високоприбуткові напрями, забезпечити всі заходи для збереження та 
збільшення коштів. 

4.1.5. КОМПАНІЯ зобов'язана надавати Інвестору послуги довірчого 
управління грошима таким чином, щоб зберегти та примножити кошти 
Інвестора. 

4.1.6. КОМПАНІЯ має право отримати винагороду за обслуговування 
довірчого управління грошовими коштами, надану Інвестору. 

4.1.7. КОМПАНІЯ зобов'язана після закінчення терміну інвестицій 
здійснити повернення інвестиційних коштів Інвестору протягом 5-ти 
робочих днів із моменту формування заявки виведення коштів на 
платіжні реквізити Инвестора. За наявності збиткових позицій 
зазначених у п. 3.3. Оферти Сторони приймають одне з рішень (шляхом 
обміну повідомлень зі службою підтримки КОМПАНІЇ): - або 
повернення залишку коштів понад допустимий максимальний розмір 
втрати інвестицій; - або досягнення взаємної згоди Сторін щодо 
продовження терміну інвестицій з метою виходу коштів Інвестора зі 
збиткових позицій торговою діяльністю КОМПАНІЇ. 

4.2. Права та обов'язки Інвестора 

4.2.1. Інвестор зобов'язаний передати кошти з цього приводу чи ЕПС 
КОМПАНИИ. 

4.2.2 Інвестор зобов'язаний не використовувати логотип КОМПАНІЇ на 
персональних сайтах, записах авторських відеороликів та інших 
матеріалах, без письмової згоди КОМПАНІЇ; 

4.2.3 Інвестор зобов'язаний не використовувати чат КОМПАНІЇ не за 
призначенням, не виставляти у ньому приватну рекламну продукцію, 
інформацію про інші компанії, не вести в чаті КОМПАНІЇ листування 
особистого характеру; 

4.2.4 Інвестор зобов'язаний надавати КОМПАНІЇ достовірну та повну 
інформацію: телефонні номери, поштові та e-mail адреси, дані, що 
засвідчують особу, про місце реєстрації та місце проживання, та інші 
відомості; 

4.2.5 Інвестор зобов'язаний не допускати письмові чи усні 
висловлювання, або заяви, що ганьблять імідж та ділову репутацію 
КОМПАНІЇ, у тому числі у засобах масової інформації, на спільних чатах 
КОМПАНІЇ, на урочистих заходах КОМПАНІЇ тощо; 



 
4.2.6 The Investor is obliged to keep in secret the information about 
customers, contractors and trade transactions of the COMPANY that 
became known to him in connection with the execution of the 
Agreement; 
 
4.2.7. The investor is obliged to regularly monitor on the website of the 
COMPANY possible changes and additions made by the COMPANY to 
the Agreements and Rules. 
 
4.2.8. The investor is obliged to provide reliable information about 
himself when registering on the Site and filling out applications for 
withdrawal of funds. For incorrect details specified by the Investor, the 
Company is not liable. The investor bears all costs associated with 
incorrect details provided for the transfer of payments. 
 
 
4.2.9. The investor and COMPANY cannot transfer their rights and 
obligations under this Agreement to third parties. 
 
 
 
5. DISTRIBUTION OF PROFIT / LOSS AND CALCULATION BETWEEN 
PARTIES 
 
5.1. The amount of profit / loss of the Investor for the reporting period 
is determined in proportion to the size of the investment. 
 
5.2. The amount of remuneration of the COMPANY for the trust 
management of funds provided to the Investor during the reporting 
period should be determined as a percentage (%) of the amount of the 
investor’s monthly income in accordance with the Agreement and the 
Rules of the COMPANY. 
 
5.3. If there is no profit at the end of the reporting period, the 
COMPANY’s remuneration for this reporting period is not paid, and the 
amount of the Investor’s First Investment for the last reporting period is 
equal to the amount of the opening balance of the next period. 
 
 
5.4. If at the end of this Offer the amount of the Investor's assets is less 
than the amount of the initial balance of the last reporting period, the 
remuneration of the COMPANY for the last reporting period is not paid, 
and the loss agreed in clause 3.3. The offer is considered to be the 
financial risk of the Investor, and no additional requirements arise 
between the Parties. In this situation, the Parties are guided by clause 
4.1.7. this Offer. 
 
5.5. The Investor’s profit is paid within the period not later than the 5th 
working day following the reporting month, based on the Investor’s 
application, and it should be performed as follows: COMPANY transfers 
the amount specified in the application to 
details in the Investor EPS, specified in the "Settings" menu of the 
Investor's personal account. 
 
 
 
6. RESPONSIBILITY 
 
 
6.1. A COMPANY shall be released from liability if the failure to fulfill or 
improper fulfillment of its obligations was the result of force majeure 
circumstances, as well as in the case of the Investor’s voluntary refusal 
from the services of the COMPANY. 
 
6.2. The Company is responsible for the security of the Investor’s funds, 
with the exception of risks, in the amount agreed in the Clause 3.3 of 
the Parties. Offer made by the COMPANY in the financial markets in the 
framework of trading activities. 

4.2.6 Інвестор зобов'язаний зберігати в таємниці відомості у зв'язку з 
виконанням Договору відомості про клієнтів, контрагентів і 
торговельних угодах КОМПАНІЇ; 

4.2.7. Інвестор зобов'язаний регулярно відстежувати на сайті КОМПАНІЇ 
можливі зміни та доповнення, які КОМПАНІЯ вносить у Угоди та 
Правила. 

4.2.8. Інвестор зобов'язаний надати достовірні дані про себе під час 
реєстрації на Сайті та заповнення заявок на виведення коштів. За 
некоректні реквізити, зазначені Інвестором, КОМПАНІЯ не несе 
відповідальності. Інвестор несе всі витрати, пов'язані з некоректними 
реквізитами, наданими для перерахування виплат. 

4.2.9. Інвестор та КОМПАНІЯ не можуть передавати свої права та 
зобов'язання за цією Угодою третім особам.  

 

 

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ / ЗБИТКУ І РОЗРАХУНОК МІЖ СТОРОНАМИ 

5.1. Сума прибутку/збитку Інвестора за звітний період визначається 
пропорційно до розміру інвестицій. 

5.2. Розмір винагороди КОМПАНІЇ за послуги довірчого управління 
грошовими коштами, надані Інвестору за звітний період, має бути 
визначений як процентне співвідношення (%) від суми щомісячного 
доходу Інвестора згідно з Угодою та Правилами КОМПАНІЇ. 

5.3. Якщо на кінець звітного періоду немає прибутку, винагорода 
КОМПАНІЇ за цей звітний період не виплачується, а сума Першої 
інвестиції Інвестора за останній звітний період дорівнює сумі 
початкового балансу наступного періоду. 

5.4. Якщо після завершення цієї Оферти сума активів Інвестора менша за 
суму початкового балансу останнього звітного періоду, винагорода 
КОМПАНІЇ за останній звітний період не виплачується, а збиток 
узгоджений у п.3.3. Оферти вважається фінансовим ризиком Інвестора і 
жодних додаткових вимог між Сторонами не виникає. У цій ситуації 
Сторони керуються п.4.1.7. даної Оферти. 

5.5. Виплата прибутку Інвестора здійснюється протягом періоду не 
пізніше 5-го робочого дня, наступного за звітним місяцем, на підставі 
заявки Інвестора, і вона повинна виконуватися таким чином: КОМПАНІЯ 
перераховує суму, зазначену в заявці, на 

реквізити в ЕПС Інвестора, вказаних у меню "Параметри" особистого 
кабінету Інвестора. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

6.1. КОМПАНІЯ звільняється від відповідальності, якщо невиконання 
або неналежне виконання її зобов'язань було результатом форс-
мажорних обставин, а також у разі добровільної відмови Інвестора від 
послуг КОМПАНІЇ. 

6.2. КОМПАНІЯ відповідає за безпеку коштів Інвестора, за винятком 
ризиків, у розмірах узгоджених Сторонами п.3.3. Оферти, спричинених  
КОМПАНІЄЮ на фінансових ринках у межах торгової діяльності. 



 
7. TERM OF CONTRACT 
 
 
7.1. This Offer comes into force upon signature by the Parties and is 
valid for an indefinite period. 
 
7.2. The date of signing of this Offer is the date of the First Investment 
transferred by the Investor to the company’s requisites of the 
COMPANY in the manner prescribed by the Offer, Agreement and the 
Company Rules. 
 
7.3. Each Party to this Offer has the right to terminate it by notifying the 
other Party no later than 45 (forty-five) calendar days before the end of 
the next reporting period. 
 

7.4. In the event of an early return on investment and the Investor's 

unilateral refusal from the services of the COMPANY, the profit received 
is recalculated at the rate of 0% of the Investor's profit for the entire 
investment period, the Investor assets are returned within 30 (Thirty) 
workers days from the date of notification of the cancellation of services 
and return of investment. In this case, the Company returns the 
investment funds to the Investor's minus a discount of 20 percent of the 
investment amount. 
 
 
8. FORCE MAJEURE 
 
 
8.1. In the event of force majeure, which entails the impossibility for any 
of the Parties to fully fulfill their obligations under this Agreement, 
namely: fire, war, natural disasters, etc., fulfillment of obligations under 
this Agreement is suspended in accordance with the period during 
which such circumstances are valid. 
 
 
8.2. A party that cannot fulfill its obligations under this Agreement due 
to the occurrence of force majeure circumstances shall notify the other 
Party of the occurrence (termination) of such circumstances no later 
than 3 (three) days from the start (termination) of such circumstances. 
 
 
 
9. NOTIFICATION OF INVESTOR RISK 
 
 
9.1. The risk of loss when trading in the international currency and 
financial markets can be very significant. That is why investors should 
carefully consider their financial capabilities in relation to such trading 
operations. 
 
 

 

7. ТЕРМІН ДОГОВОРУ 

7.1. Ця Оферта набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та 
діє на невизначений термін. 

7.2. Датою підписання цієї Оферти вважається дата Першої інвестиції, 
переданої Інвестором на пратежні реквізити КОМПАНІЇ у порядку, 
встановленому Офертою, Угодою та Правилами Компанії. 

7.3. Кожна із Сторін цієї Оферти має право розірвати її, повідомивши про 
це іншу Сторону не пізніше, ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до 
закінчення наступного звітного періоду. 

7.4. У разі дострокового повернення інвестицій та односторонньої 
відмови Інвестора від послуг КОМПАНІЇ відбувається перерахунок 
отриманого прибутку у розмірі 0% від прибутку Інвестора за весь період 
інвестиції, Інвесторські активи повертаються протягом 30 (Тридцяти) 
робочих днів з дати повідомлення про відмову від послуг та повернення 
інвестицій. У такому разі, Компанія здійснює повернення інвестиційних 
коштів Інвестору за мінусом дисконту у розмірі 20 відсотків від суми 
інвестицій. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. У разі форс-мажорних обставин, що спричиняють неможливість 
повного або часткового виконання будь-якої зі Сторін своїх зобов'язань 
за цією Угодою, а саме: пожежа, війна, стихійні лиха тощо, виконання 
зобов'язань за цим Договором припиняється відповідно періоду, 
протягом якого такі обставини діють. 

8.2. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань за цим Договором 
у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, повідомляє іншу 
Сторону про виникнення (припинення) таких обставин не пізніше ніж 
через 3 (три) дні з моменту початку (припинення) таких обставин. 

9. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РИЗИК ІНВЕСТОРА 

9.1. Ризик збитку при торгівлі на міжнародному валютному та 
фінансовому ринках може бути значним. Саме тому інвестори повинні 
ретельно враховувати свої фінансові можливості щодо таких 
торгівельних операцій. 

 

 

 


