SUTARTIS
dėl piniginių lėšų perdavimo valdymui patikėjimo pagrindais
________ 201__года
____________________ toliau vadinamas „treideriu“ iš vienos šalies ir
_________________________________, prekybinės sąskaitos №___________,
email:______________________ ir kontaktinio telefono Nr:________________________ toliau
vadinamas „investuotoju“ iš kitos šalies, sudarome šią sutartį tokiomis sąlygomis

1. Sutarties pagrindas
1.1. Investuotojas patiki „treideriui“ pinigines lėšas suma __________ JAV dolerių, patikėjimo
pagrindu sutarties galiojimo laikotarpiui pagal nurodomas sąlygas.
1.2. Investuotojas įsipareigoja perduoti treideriui valdyti sąskaitą su joje esančiu pradiniu
depozitu suma __________JAVdolerių.
1.3. Sąskaitos lėšos naudojamos diversifikuotam investavimui trederio vardu siekiant gauti
maksimalų pelną.
1.4.Investuotojas gali papildyti sąskaitą sutarties galiojimo laikotarpiu, suderinus sąlygas su
treideriu papildydamas savo depozitinę sąskaitą.
2. Teisės ir pareigos
2.1. Treiderio teisės ir pareigos:
2.1.1. Trederis privalo priimti laikotarpiui iki 201____________imtinai, valdymui pinigines
lėšas suma_________ JAV dolerių, kurios konvertuojamos į JAVdolerius investuotojo
prekybinėje sąskaitoje ir valdyti jas sutarties galiojimo laikotarpiu.
2.1.2. Treideris įsipareigoja valdyti investuotojo lėšas užtikrindamas optimalų investicijų
pelningumą ir priimtiną rizikingumo lygį.
2.1.3. Treideris įsipareigoja investuoti jam patikėtaslėšas šioje sutartyje numatytomis sąlygomis.
2.1.4. Treideris turi teisę atidaryti ir uždaryti sandorius savo nuožiūra, tačiau maksimalus
depozito sumos sumažėjimas negali būti didesnis kaip 25% pradinio depozito sumos.
2.1.5. Treideris įpareigojamas informuoti investuotoją apie vykdomas sąskaitoje operacijas .
2.1.6. Treideris privalo per valandą duoti investuotojui jo prašymu sąskaitos Statement ataskaitą .
2.1.7. Treideris turi teisę gauti savo dalį pelno, kaip numatyta šios sutarties 3.1-3.2 punktais.
2.2. Investuotojo teises ir pareigos:
2.2.1.Ivestuotojas privalo iki 201__________ imtinai, perduoti treideiui reikalingus rekvizitus

sąskaitos valdymui.
2.2.2. Investuotojas gali bet kuriuo metu susipažinti su sąskaitos būkle, tačiau neturi teisės
vykdyti prekybos operacijų.
2.2.3. Investuotojas privalo dalį pelno skirti treiderio paslaugų apmokėjimui šioje sutartyje
numatytais terminais ir sąlygomis.
2.2.4. Treideriui nevykdant šios sutarties 2.1.4. punkto investuotojas turi teisę vienašališkai
nutraukti sutartį.
2.3. Investuotojas ir treideris negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį tretiesiems
asmenims.
2.4. Investuotojui pareikalavus treideris per vieną kalendorinę dieną privalo pervesti
investuotojui sąskaitos lėšas įvykdant šios sutarties 2.2.3 punkto reikalavimus .
2.5.Teisė pervesti lėšas iš sąskaitos priklauso investuotojui.
3. Atsiskaitymo terminai ir tvarka
3.1. Treiderio atlygis yra __________ pelno užfiksuoto sąskaitos balanse atsiskaitymo periodo
pabaigoje. Pelnas yra piniginių lėšų suma sąskaitos balanse atsiskaitymo periodo pabaigoje
minus investuotojo depozito suma nurodyta sutarties 1.1. punkte. Atsiskaitymo periodu laikoma
prekybos operacijų sustabdymo data.
3.2. Tuo atveju, kai aktyvas mažesnis už balanso sumą atlygis trederiui neišmokamas.
3.3. Atsiskaitymas su treideriu pelno išmokėjimo ar sutarties pasibaigimo atveju, vykdomas
depozito valiuta (JAV doleris) arba europietišku ekvivalentu pagal Europos Centrinio Banko
kursą atsiskaitymo dieną.
3.4. Jei investuotojas per tris dienas iki atsiskaitymo datos nepareikalauja pelno išvedimo,
priskaičiuotas pelnas pasilieka sąskaitoje.
3.5. Pasibaigus sutarties galiojimui treideris gražina investuotojui lėšas įskaitant papildomus
indėlius pagal sutarties 1.4. punktą.
3.6. Treideris įsipareigoja perduoti investuotojui lėšas, nurodytas sutarties 3.5. punkte ne vėliau
15 dienų pasibaigus sutarties galiojimui.
3.7. Treideris privalo kompensuoti 100% nuostolių patirtų vykdant prekybos operacijas,
viršijančias 2.1.4 punkte numatytus nuostolius.
3.8. Nuostoliu laikomas aktyvo ir balanso skirtumas atsiskaitymo periodo pabaigoje nurodytas
sutarties 3.1. punkte.
4. Sutarties nutraukimo sąlygos
4.1. Investuotojas turi teisę vienašališkai iki sutarties pabaigos ją nutraukti:
- treideris pažeidžia sutarties sąygas;
- treideris netenka teisės vykdyti sutartyje numatytą veiklą.
4.2. Pasibaigus sutarties galiojimui, vienos iš šalių iniciatyva sutartis nutraukiama, įspėjus kitą
šalį ne vėliau kaip prieš mėnesį.
4.3. Sutarčiai pasibaigus,bet nei vienai šaliai nepareiškus noro ją nutraukti, sutartis automatiškai
įsigalioja vėl tam pačiam laikotarpiui ir sąlygomis.
5. Sutarties galiojimo laikas
5.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki ___________________.
6. Šalių įsipareigojimai
6.1. Šalys įsipareigoja visus iškylančius nesusitarimus spręsti derybų ir susitarimo būdu.
7. Force Majeure

7.1. Treideris neatsako už nuostolius,kilusius dėl force majeure aplinkybių (stichinės nelaimės,
karo veiksmai irkt.). Kilus tokioms aplinkybėms, treideris per tris dienas informuoja
investuotoją, kokių priemonių imtasi, kad būtų vykdomi sutartyje numatyti įsipareigojimai.
8. Papildomos sąlygos
8.1. Šalys susitaria, kad dokumentų perdavimui gali būti naudojamos elektroninės ryšio
priemonės: el.paštas, internetas ir faksas.
8.2.Naudojantis el.paštu, bus naudojami tik sutarties 9 punkte nurodyti el.pašto adresai.
8.3. Pasikeitus trederio ar investuotojo rekvizitams,šalis, pakeitusi juos, informuos kitą šalį ne
vėliau kaip per 3 dienas.
8.4. Visi pakeitimai, papildymai, aktai ir priedai prie šios sutarties galioja tik jei jie padaryti ir
pasirašyti abiejų šalių.
Šalių parašai:
Treideris

Investuotojas

__________________

_________________

Kompanija MidasGlobe suteikia 2017 - - kreditą sąskaitai Nr. _________ sumai _______
JAV dolerių _____ kalendorinių dienų terminui.

Šalių parašai:

Treideris

Investuotojas

Kompanija MidasGlobe suteikia 201________kreditą sąskaitai Nr. _________ sumai _______
JAV dolerių ____________ kalendorinių dienų terminui.

Šalių parašai:

Treideris

____________________

Investuotojas

_____________________

