Продукти, що надаються на цьому сайті, включають автоматизовану торгівлю
бінарними опціонами. Торгівля бінарними опціонами підходить не всім. Ця торгівля
передбачає високий рівень ризику, так як важелі можуть грати не тільки на вашу
користь, але і проти вас. Як наслідок, пропоновані на цьому сайті продукти можуть бути
не для кожного інвестора, через ризик втратити весь вкладений капітал. Ми настійно
рекомендуємо вам не вкладати гроші, які ви не можете дозволити собі втратити, а
також не торгувати запозиченими грошима. Перш ніж примикати до роботи зі
складною продукцією, яку ми пропонуємо, будь ласка, оцініть всі пов'язані з цим
ризики і ознайомтеся з умовами відповідальної торгівлі.
Будь ласка, пам'ятайте, що, незважаючи на всю привабливість торгівлі бінарними
опціонами, він поставляється з різними ризиками. Робота з варіантами може перерости
в справжню залежність, як і будь-яка інша діяльність, взята до крайності. Ми просимо
вас зробити ретельний самоаналіз, щоб побачити, чи не загрожує вам небезпека. Щоб
уникнути такої залежності, важливо дотримуватися деяких основних правил і
принципів.
Скористайтеся можливістю безкоштовно практикувати на нашому сайті на деморахунку. Це допоможе вам розібратися в правилах і основних функціях сайту.
Купуйте контракти тільки на ті суми, які ви можете дозволити собі втратити. Ніколи
не купуйте контракти за позичені гроші.
Не купуйте контракти, якщо ви втомилися або під впливом алкоголю.
Обмежте кількість виграшів. Як тільки ви досягли цього ліміту, відкладіть частину
суми і працюйте, використовуючи решту коштів.
Визначення
Користувач: фізична або юридична особа, яка використовує Веб-сайт або Програмне
забезпечення. Для концепції BotMarket24 User також можна використовувати
займенник "Ти", "Клієнт".
Програмне забезпечення: BotMarket24 програмне забезпечення, призначене для
забезпечення торгівлі бінарними опціонами через бота. Програмне забезпечення
доступне через сайт https://BotMarket24.online/ Термін BotMarket24 також може
використовувати займенник "Ми", "Сайт".
Стратегії: пресети, що забезпечують реалізацію торгової тактики. Користувачі можуть
налаштувати Програмне забезпечення на автоматичне придбання та продаж валют на
основі стратегій.
Умови використання
Кожен клієнт зобов'язується прочитати, зрозуміти і прийняти цю юридичну угоду, а
також Умови, за якими здійснюється покупка торгових веб-ботів на цьому сайті. Ці
умови можуть час від часу доповнюватися додатковими умовами, які будуть
повідомлені кожному клієнту електронною поштою, залишеною клієнтом при
реєстрації.

Вступ
Фінансові послуги, пропоновані на цьому сайті, підходять тільки для клієнтів, здатних
нести відповідальність за можливу втрату всіх інвестованих фінансових коштів, які
усвідомлюють ризик та мають досвід ризику, пов'язаного з придбанням торгових ботів і
веб-ботів.
Валютні і сировинні ринки надзвичайно волатильні, і часто на них складно робити точні
прогнози. У зв'язку з такою нестабільністю, а також ухилом в оціночної системі на
користь сайту (як більш детально описано нижче), ніякі стратегії, придбані на сайті
(незалежно від того, перевищує сума чистого виграшу ставку чи ні), не можуть
гарантувати прибуток.
Максимальний збиток, який може потерпіти клієнт, - це сума, сплачена ним на ресурсі
Deriv.com.
Компанія залишає за собою право на свій розсуд відмовляти у послугах і / або
скасовувати послуги до будь-якого клієнта по будь-якої причини, включаючи (але не
обмежуючись):
будь-який випадок, коли Компанія вважає, що діяльність людини на цьому сайті
може бути незаконною в регіоні або державі проживання людини,
будь-який випадок, коли до Підприємства звернуться влади, регулюючі органи
держави або регіону даної людини,
будь-який інцидент, в якому Компанія може постраждати в фінансовому,
податковому або законному плані як наслідок дій тієї людини на даному сайті,
будь-які обмеження для клієнтів в придбанні контрактів в певні години
регламентовані ресурсом Deriv.com.
Мови
Для зручності наших клієнтів справжні правила і умови надаються російською,
українською та англійською мовами. Хоча переклади відображають одні і ті ж
принципи, компанія намагається забезпечити якомога більш точний переклад з
російської на конкретні мови. У разі будь-яких розбіжностей між російською версією
веб-сайту і правилами на будь-якому іншому мовою, російська версія має переважну
силу.
Клієнти можуть спілкуватися з Компанією на даному сайті, по електронній пошті,
telegram. Більш детальну інформацію можна знайти на сторінці Контакти.
Як правило, Компанія спілкується з клієнтами через даний сайт, по електронній пошті
або за електронною адресою, який клієнти вказують при відкритті рахунку. Компанія
буде спілкуватися з клієнтом на російській або іншою мовою, вказаному ним при
відкритті рахунку.
У разі, коли клієнт користується розширеними системами захисту від спаму, які
вимагають від Компанії виплачувати певну комісію, щоб відправити клієнтові відповідь
або повідомлення, Компанія постарається знайти альтернативний спосіб зв'язатися з
клієнтом, що не виплачуючи зазначених зборів.
Відповідальність клієнта
Клієнт погоджується нести повну особисту відповідальність за належне врегулювання
кожної угоди, укладеної в рамках його рахунку з Компанією. До таких операцій
відносяться будь-які угоди, укладені членами сім'ї клієнта або людьми з його оточення,
які отримали доступ до рахунку. Клієнт несе відповідальність за забезпечення того, що
тільки він контролює доступ до рахунку і що неповнолітні особи не мають доступу до

роботи на сайті. У будь-якому випадку, клієнти несуть повну відповідальність за всі
контракти, придбані на їх рахунку, і за будь-яку угоду кредитною карткою, укладену на
їх рахунку на сайті. Кожен клієнт також зобов'язаний відшкодувати Компанії витрати і
збитки будь-якого роду, які може понести Компанія в результаті прямої або непрямої
нездатності клієнта виконати або врегулювати таку угоду.
Клієнтські кошти
Грошові кошти, отримані від клієнтів, не можуть бути інвестовані в будь-які цінні
папери, ф'ючерси, валюти, похідні та інші активи від імені клієнтів.
Засоби що надійшли через сайт на компанію є тільки оплатою за оренду торгового веббота згідно його ціни і терміну користування.
Інвестуються кошти в торгівлю клієнт вносить на свій рахунок на ресурсі Deriv.com
згідно їх правил і умов.
Права Компанії
Компанія не терпить будь-яких форм неприйнятної поведінки. Сюди також відноситься
вживання ненормативної лексики. У зв'язку з цим Компанія залишає за собою право
призупинити або припинити роботу клієнтського рахунку в разі неприйнятної
поведінки з боку клієнта.
Компанія залишає за собою право зупиняти операції на даному сайті або в його
окремих розділах в наступних випадках:
У разі політичних, економічних, військових або ринкових подій (в тому числі
незвичайної волатильності ринку і неліквідності), подій пов'язаних з роботою ресурсу
Deriv.com або при інших обставинах, що знаходяться поза контролем, відповідальності і
влади Компанії, коли продовження роботи цього сайту неминуче тягне завдання
матеріальної або іншої шкоди клієнтам, Компанії, а також в тих випадках, коли, на думку
Компанії, ціна на контракти не може бути розрахована.
У разі збоїв в засобах зв'язку, зазвичай використовуваних при розрахунку ціни або
вартості будь-якого з фінансових контрактів, коли ціна або вартість будь-якого
фінансового контракту не може бути швидко і точно встановлена.
У разі помилки в поточних цінах, опублікованих відсотках виграшу або програмному
забезпеченні для торгівлі.
Компанія від клієнта отримує доступ на управління рахунком через API-ключі і не має
доступу до самого рахунку та коштів на ньому.
Відповідальність
Ніщо в цій Угоді не виключає і не обмежує відповідальність BotMarket24, якщо вона не
може бути виключена або обмежена відповідно до чинного законодавства.
BotMarket24 не несе відповідальності перед вами за будь-(прямий чи непрямий)
збиток, який ви понесли в результаті використання Веб-сайту або програмного
забезпечення або наданого на них контенту. Наприклад, BotMarket24 не несе
відповідальності за:
а) правильне функціонування (гіпер) посилань, які пропонуються Веб-сайтом або
Програмним забезпеченням;
б) якість будь-якої стратегії, створеної і наданої Користувачами на Сайті;
c) (відсутність) фінансової вигоди для користувачів від використання Веб-сайту або
програмного забезпечення;

d) будь-якій ситуації, в якій мобільний пристрій Користувача, дані для входу і / або
пароль вкрадені, а третя особа згодом використовує Веб-сайт або Програмне
забезпечення без згоди Користувача;
e) будь-яке пошкодження або зміна обладнання Користувача, включаючи, крім іншого,
комп'ютерне обладнання або портативний пристрій, в результаті установки або
використання Веб-сайту або програмного забезпечення;
f) невиконання будь-яких зобов'язань BotMarket24 відповідно до цих Умов, якщо таке
невиконання викликане подіями, що знаходяться поза розумним контролем
BotMarket24.
Компанія не несе ніякої відповідальності перед клієнтами в разі недбалості,
шахрайства, виникнення форс-мажорних обставин, дій уряду або правоохоронних
органів, зривів, пошкодження або знищення комп'ютерних систем, їх даних і записів
або будь-якої їх частини; затримки, втрати, помилки або упущення в результаті
невиконання або неефективного використання будь-якого засобу зв'язку,
комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення. Компанія не несе
відповідальності за будь-які збитки, реальні або передбачувані збитки, які є
результатом або були викликані контентом даного сайту. КОМПАНІЯ НЕ БУДЕ НЕСТИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ У ВАС В
РЕЗУЛЬТАТІ БУДЬ-ЯКОГО НЕПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВАШОЇ ОБЛІКОВОЇ
ЗАПИСИ, С ВАШОГО АБО БЕЗ ВАШОГО ВІДОМА.
Маркетинг і просування
Компанія може час від часу інформувати клієнтів про зміни на сайті, нові послуги і
акціях. Якщо клієнт, тим не менш, хоче відмовитися від такої послуги і не бажає
отримувати будь-яку інформацію рекламного змісту, він / вона може або відмовитися
від підписки на сервіс по посиланню в повідомленні, або звернутися по електронній
пошті в службу підтримки Компанії. Якщо клієнт вирішить знову отримувати рекламну
розсилку Компанії, він / вона може відновити підписку, зв'язавшись зі службою
підтримки.
Відкриття облікового запису
Клієнт може відкрити рахунок на даному сайті тільки на наступних умовах:
Клієнт повністю прочитав дані юридичні Правила і умови, а також усвідомив, що він
/ вона буде купувати оренду торгового веб-бота і в рамках даних правил і умов.
Клієнт прочитав заяву Компанії про конфіденційність і знає, як Компанія обробляє
довірену їй інформацію.
Клієнт досяг віку 18 років (або 21 року, якщо він / вона є жителем Естонії).
Клієнт має необхідний досвід і знаннями в області фінансової торгівлі, щоб оцінити
переваги і ризики придбання фінансових контрактів за допомогою даного сайту і
здатні робити це, не покладаючись на будь-яку інформацію, що міститься на даному
сайті.
Умови оплати
Усі спеціальні пропозиції і безкоштовні пробні версії не несуть ніяких зобов'язань
BotMarket24, але завжди підпадають під дію цих Умов.
Умови оплати на Сайті включають податки та інші додаткові платежі.
BotMarket24 залишає за собою право в будь-який момент змінити умови оплати з
негайним вступом в силу оновлених умов.

Повернення коштів
Користувачі мають право скасувати оплату підписки протягом 14 днів після дати оплати
її на Сайті.
Якщо Користувач скасовує оплату підписки за фактичний час використання підписки
буде списана плата за використання Програмне забезпечення. Залишок від суми
оплати буде повернуто користувачеві.
Для безкоштовних пробних версій повернення грошових коштів не передбачено.
Закриття рахунку
Клієнт може зв'язатися з Компанією, щоб закрити свій рахунок. Рахунок клієнта може
бути закритий, якщо на ньому немає відкритих торгових позицій, а також якщо клієнт
пройшов необхідну процедуру ідентифікації особистості в рамках політики Знай свого
клієнта.
Правила початку роботи і оренди веб-бота
Компанія залишає за собою право вносити додаткові правила і обмеження щодо
стратегій торговельних веб-ботів. Дані правила можуть час від часу змінюватися,
відповідно до ринкових умов та інших факторів. На даний момент на сайті діють
наступні правила загального характеру:
- клієнт проходить реєстрацію на сайті Deriv.com згідно їх правил і умов.
- на сайті Deriv.com відкриває demo-рахунок і USD-рахунок.
- створює новий API-ключ на кожен з рахунків (Manage account setting> API token). У
рядку «Виберіть умови» поставити галочки скрізь.
- перейти на сайт BotMarket24.online, зареєструватися і слідувати інструкції.
- на сайті botmarket24.online зареєструватися погодившись з даними правилами і
умовами.
- Орендувати безкоштовно (термін обмежений) на сайті botmarket24.online стратегію
DEMO і підключити до неї власний demo-рахунок від Deriv.com.
- Тільки після того як Ви переконалися на demo-рахунку в тому, що Ви можете довірити
свій реальний рахунок торговому веб-боту, Ви купуєте на свій вибір Стратегію і
приєднуєте свій власний API-ключ Реального рахунку на Deriv.com
Сумлінне використання нашого веб-сайту і програмного забезпечення
Використовуючи наш Веб-сайт і Програмне забезпечення, ви підтверджуєте, що Вам
виповнилося 18 років.
Ви не маєте права використовувати Веб-сайт і Програмне забезпечення, якщо таке
використання порушує або може порушити будь-які вимоги законодавства.
Як умова використання Веб-сайту та програмного забезпечення Ви погоджуєтеся не
надавати нам або Веб-сайту та Програмного забезпечення будь-яку інформацію, дані
або контент, які є неправильними, неточними, неповними або їх надання порушує
будь-які вимоги законодавства.
Крім того, ви підтверджуєте те, що не будете самі і не дозволяєте третім особам:
а) входити в будь-які закриті / безпечні області Веб-сайту або програмного
забезпечення;
б) розсилати віруси, черв'яки, небажану пошту, спам, листи щастя, небажані пропозиції
або будь-яку рекламу і для будь-яких цілей.

c) досліджувати, сканувати або тестувати Веб-сайт і Програмне забезпечення або будьяку іншу пов'язану систему або мережу, або порушувати будь-які заходи безпеки або
аутентифікації;
г) використовувати будь-які автоматизовані системи програмного забезпечення для
захоплення даних Веб-сайту ( «screen-scraping»);
д) створювати і поширювати копії Веб-сайту або програмного забезпечення;
е) намагатися продавати, поширювати, копіювати, здавати в оренду, субліцензувати,
позичати, об'єднувати, відтворювати, змінювати, модифікувати, реконструювати,
розбирати, декомпілювати, передавати, обмінювати, переводити, зламувати,
поширювати, пошкоджувати або неправильно використовувати Веб-сайт або
Програмне забезпечення;
ж) або створювати похідні продукти будь-якого роду.
Ви не можете створювати обліковий запис на чуже ім'я або яким-небудь чином діяти
під чужим ім'ям.
У разі, якщо обліковий запис є корпоративною, тільки уповноважена особа може
використовувати корпоративний рахунок. Користувач корпоративний обліковий запис
несе відповідальність за те, щоб тільки уповноважені особи мали доступ до облікового
запису.
Якщо ви отримуєте особисті дані або іншу конфіденційну інформацію від інших
користувачів, ви зобов'язані зберігати цю інформацію в секреті.
BotMarket24 має право (тимчасово або постійно) заблокувати ваш обліковий запис і
відмовити вам у доступі до Веб-сайту, в разі підозр у зловживанні обліковим записом
або Веб-сайтом. Ми також можемо заблокувати ваш обліковий запис або відмовити
вам у доступі до платформи, якщо ви не дотримуєтеся цих Умов, включаючи умови і
політики, згадані в цьому документі.
BotMarket24 має право негайно припинити дію вашого облікового запису в разі будьякої поведінки з вашого боку, що BotMarket24, на свій власний розсуд, вважає
неприйнятним, або в разі будь-якого порушення вами цих Умов використання,
включаючи умови та політики згадані в цьому документі.
Торгові ліміти
Компанія залишає за собою право встановлювати обмеження на ризик, що впливає на
торговельні ліміти всіх клієнтів і може не обмежуватися інструментами і окремими
видами контрактів.
Інформацію про ліміти на обсяг торгівлі можна знайти в розділі Стратегії.
Стратегії
Для активації обраної стратегії, необхідно зробити її покупку. Всі обрані стратегії будуть
додані в кошик, в вашому особистому кабінеті.
Для придбання представлені такі стратегії як: START, DIGGER, TOOL TO WIN, TRADE,
DEMO. Всі стратегії надають можливість повністю автоматоматіческой торгівлі, за
винятком стратегії TRADE. Дана стратегія надає можливість підключення користувача
до торгової сесії трейдера нашої компанії. При використанні даної стратегії ви
погоджуєтеся з умовою передачі вашого рахунку в довірче управління трейдеру нашої
компанії. BotMarket24 не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду,
включаючи, без обмежень, будь-які втрати прибутку, які можуть виникнути прямо чи
опосередковано в результаті використання даної стратегії.

Конфіденційність
BotMarket24 захищає вашу конфіденційність відповідно до Загального регламенту ЄС
щодо захисту даних (GDPR). При використанні нашого веб-сайту і програмного
забезпечення, ми збираємо певні особисті дані про вас. У нашій Політиці
конфіденційності ви можете прочитати, які особисті дані ми збираємо і для яких цілей.
Інтелектуальна власність
BotMarket24 є ексклюзивним власником всіх прав інтелектуальної власності, пов'язаних
і відносяться до Веб-сайту та Програмного забезпечення (всього контенту, доступному
через), а саме, крім іншого, патентів, заявок на патенти, товарні знаки, заявок на товарні
знаки, прав на бази даних, прав на торговельні найменування, авторських прав,
комерційної таємниці, ліцензій, доменних імен, ноу-хау, прав власності ( «Права
інтелектуальної власності»).
BotMarket24 надає своїм Користувачам неперевершену, невиключну, що не підлягає
субліцензування і відкличні ліцензію, призначену для сумлінного використання Вебсайту та програмного забезпечення на основі передплати, пропонованої нами за
адресою https://BotMarket24.online/. Ви не маєте права отримувати доступ до вмісту
Веб-сайту та програмного забезпечення для будь-яких інших цілей, таких як продаж
або розповсюдження вмісту Веб-сайту та програмного забезпечення.
Доступність веб-сайту і програмного забезпечення і відмова від гарантій.
Веб-сайт і Програмне забезпечення доступні на комп'ютерах платформах. BotMarket24
докладає всіх розумних зусиль, щоб Веб-сайт і Програмне забезпечення були доступні
в будь-який час. Однак Користувач визнає, що Веб-сайт і Програмне забезпечення
надаються через Інтернет і мобільні мережі, і тому на якість і доступність Веб-сайту та
програмного забезпечення можуть впливати фактори, що знаходяться поза розумним
контролем BotMarket24.
BotMarket24 не несе ніякої відповідальності за недоступність Веб-сайту та програмного
забезпечення, а також за будь-які труднощі або неможливість завантаження або
доступу до контенту, а також за будь-який інший збій системи зв'язку, який може
привести до недоступності Веб-сайту або програмного забезпечення.
BotMarket24 не несе відповідальності за будь-яку підтримку або обслуговування в
відношенні Веб-сайту або програмного забезпечення. BotMarket24 може - на свій
розсуд - час від часу оновлювати, змінювати або адаптувати Веб-сайт або Програмне
забезпечення та їх функції для поліпшення взаємодії з користувачем. BotMarket24 не
несе відповідальності за простої, викликані цими діями.
BotMarket24 не несе відповідальності за будь-які неполадки з боку третіх осіб або
підключених бірж.
У межах, дозволеної чинним законодавством, BotMarket24 справжнім відмовляється від
усіх гарантій щодо доступності Веб-сайту та програмного забезпечення. Веб-сайт і
Програмне забезпечення надаються «як є» і без будь-яких гарантій.
Служба підтримки і консультації
BotMarket24 має службу підтримки, де Користувач може задати питання про Веб-сайті
та програмному забезпеченні. BotMarket24 відповідає на питання тільки щодо
функціонування Веб-сайту та програмного забезпечення.
BotMarket24 прямо заявляє, що не буде:

a) Давати користувачам будь-які поради по рекомендованим налаштувань для
Стратегій;
б) Давати користувачам будь-які фінансові поради.
BotMarket24 може завантажувати на Веб-сайт загальні навчальні посібники та
академічні відео про функціонування Веб-сайту та програмного забезпечення.
Всі керівництва і відео, що завантажуються BotMarket24, носять загальний характер і не
містять ніяких торгових і / або фінансових рад. Користувач використовує цю
інформацію виключно на свій страх і ризик.
Вся інформація, що надається BotMarket24 на в рамках надання сервісу, носить
виключно інформативний характер. Користувач використовує цю інформацію
виключно на свій страх і ризик.

Ризики
Користувач усвідомлює супутні ризики володіння, торгівлі бінарними опціонами і
приймає на себе повну відповідальність за ці ризики.
Відшкодування
Користувачі гарантує захист і звільнення BotMarket24 від всіх зобов'язань, збитків і
витрат (включаючи витрати на врегулювання і гонорари адвокатів), що виникли в
зв'язку з претензіями третіх сторін щодо:
а) будь-яких травм або збитків, що виникли в результаті дій користувачів, пов'язаних з
використанням нашого веб-сайту і програмного забезпечення; а також
б) порушень Користувачами цих Умов або порушень будь-яких вимог законодавства.
Інші умови
BotMarket24 залишає за собою право змінювати ці Умови. При істотній зміні цих Умов,
Користувачі будуть повідомлені за допомогою інформаційного бюлетеня (якщо
Користувач надав свою адресу електронної пошти) і повідомлення на нашому Вебсайті разом з оновленими Умовами. Продовжуючи використовувати Веб-сайт, ви
погоджуєтеся з самою останньою версією цих Умов.
Відмова від застосування частини або всіх Умов не може бути витлумачений як згоду
або відмову від права застосувати їх в більш пізній момент часу або проти іншого
Користувача.
Його користувачі не можуть передавати права і обов'язки, що випливають з цих Умов,
третім особам.
Окремі умови
Недійсність або неможливість виконати будь-яке положення цих Умов не впливає на
дійсність або позовну силу будь-якого іншого положення цих Умов. Будь-яке таке
недійсне або нездійсненне положення повинно бути замінено або вважатися
заміненим становищем, яке вважається дійсним і має позовну силу, і тлумачення якого
має бути максимально наближене до сенсу недійсного положення.

Право, що застосовується і юрисдикція
Ці Умови регулюються і тлумачаться виключно відповідно до законодавства.
Якщо інше не передбачено законодавством, всі суперечки, що виникають в результаті
або виникають у зв'язку з цими Умовами, повинні розглядатися виключно в
компетентному суді, крім випадків коли спір може бути врегульована мирним шляхом.
Скарги, коментарі та пропозиції.
BotMarket24 прагне надати оптимальний рівень сервісу. Скарги, коментарі або
пропозиції можуть бути спрямовані в службу підтримки. Звернення повинно містити
контактні дані та також чіткий опис причин звернення. Звернення обробляються
протягом 7 робочих днів або більше.

Email: payrolly2021@gmail.com
Telegram : https://t.me/BotMarket24
Телефон: +380 99 601 88 22
Відповідальна особа: Скомарохов Станіслав
Україна, Київ, пр. А.Глушкова 9г

