ЭРСДЛИЙН ТОДРУУЛГА
1. ӨНДӨР ЭРСДЭЛТЭЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Форекс худалдаа/өөрчлөлтийн гэрээ & барьцааны хөрөнгийн эрсдэл өндөр түвшинд байх
тусам хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг илүү хандуулна. Хөшүүргийн зэрэг өндөр байх
тусмаа таны арилжаа хүссэн хэмжээгээрээ ахина. Хөшүүрэг болж буй бүтээгдэхүүнүүдийг
худалдахаасаа өмнө та анхааралтайгаар хөрөнгө оруулагчид түүний туршлага болоод
эрсдлийг маш сайн бодох хэрэгтэй. Хэрвээ та тооцоогүйгээс эрсдэл гарах юм бол та болоод
таны хөрөнгө оруулагчид бүгд мөнгөгүй болно. Та ямар нэгэн эрсдэлээс айж байгаа бол
өөрийн бизнесийн зөвлөхтэй болох нь зүйтэй. Бүх данс нь хөшүүрэгтэй байда. Өмчийн
ашигласан ашиг 50% хүртэл буурвал харилцагчид өөрийн байр сууриа тогтвортой
байлгахын тулд энэхүү хөшүүргийн ашиглах хэрэгтэй. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдын
барьцааны хангалттай түвшинг барьж байх ёстой хариуцлага юм.

2. AVA Зах зээлийн санал
Ямар ч санал байсан мэдээ, цахим хуудсанд байрших судалгаа, шинжилгээ, үнэ болон
бусад мэдээлэл нь ерөнхий зах зээлийн тайлбар болж байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулалтын
зөвлөгөө биш юм. Энэхүү мэдээллийн ашиглалт болон түүнтэй холбоотойгоор шууд болон
шууд бусаар гарч ирэх алдагдалаар зогсохгүй бусад хохирол алдагдалд AVA хариуцлага
хүлээхгүй.

3. Интернет худалдааны эрсдэл
Тоног төхөөрөмж, програм хангамж, интернэт холболтын дутагдал, хязгаарлагдмал байдал
түүний дотор интернет дээр суурилсан гэрээ гүйцэтгэх систем зэрэг нь интернет
худалдааны эрсдэлтэй юм. Интернэтээр дамжуулан арилжаа хийж байгаа тохиолдолд
тоног төхөөрөмж, түүний холболтын найдвартай тохиргоо арилжаа хийх үед гарах алдаа,
гажуудал саатал зэрэгт ямар ч хариуцлага хүлээхгүй болно. AVA Утсаар худалдаа хийх үед
систем доголдох эрсдэлийг бууруулахын тулд гэнэтийн ослын төлөвлөгөө гаргаж ажиллах
нь зүйтэй.

4. Мэдээллийн ил тод байдал
Энэхүү цахим хуудасны контентууд нь хэрэглэгчдэд мэдэгдэлгүйгээр байнга өөрчлөгднө.
Бие даасан хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад арилжаа эрхлэгчдийг үндсэн мэдээллээр
хангана. AVA нь мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах шаардлагатай арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх хэдий ч үүнд баталгаа өгөх боломжгүй. Энэхүү цахим хуудсанаас таньд илгээж
байгаа мэдэгдэх хуудас болон зааврын хугацаандаа очоогүйгээс үүсэх таны цахим хуудсанд
хандаж мэдээлэл авах боломжгүй байдлаас үүсэн ямар нэгэн алдагдал хохирлыг бид
хариуцахгүйг санах хэрэгтэй.
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5. Хувиарлалт
Энэхүү онлайн сайтын хувиарлалт болон ашиглалт нь тухайн улсын хууль тогтоомжийнн
эсрэг байр суурьтай байгаа иргэнд хувиарлалт хийх эсвэл ашиглуулахыг зөвшөөрөхгүй.
Цахим хуудсан дахь бидний үйлчилгээ болон хөрөнгө оруулалтын мэдээллээр таны оршин
суугаа улсын хууль тогтоомжтой зөрчилдөж байгаа иргэнд үйлчлэхгүй. Үйлчлүүлэгчид нь
өөрсдөө тухайн улсын хууль тогтоомжийн өмнө өөрсдөө үүрэг хариуцлага хүлээнэ.

6. Зах зээлийн эрсдэл ба онлайн худалдаа
Худалдааны программ нь захиалгын нарийн дараалал бий болгож хянадаг. AVA нь таны
санал болгосон үнээр худалдаа хийхийг зорьдог. Онлайн худалдаа нь таны валютаар хийж
буй худалдаатай холбоотой эрсдэлийг бууруулж чадахгүй. Хэрэглэгчийн гэрээний нөхцөлд
заасан тогтоосон үнэ болон худалдаа нь энэхүү цахим хуудсанд нээлттэй байна.
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