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1. Γενικά
1.1. Οι υπηρεσίες VIP επεκτείνονται σε πελάτες που ανοίγουν λογαριασμό trading με την
TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (εφεξής "TeleTrade") με ελάχιστη απαίτηση
καταθέσεων ύψους 50,000 USD ή EUR (βάση νομίσματος του επιλεγμένου λογαριασμού) για την
κατάσταση VIP PROFESSIONAL. Για την κατάσταση VIP GOLD υπάρχει ελάχιστη απαίτηση
καταθέσεων ύψους 100,000 USD ή EUR και για την κατάσταση VIP PLATINUM υπάρχει ελάχιστη
απαίτηση καταθέσεων ύψους 500.000 USD ή EUR αντίστοιχα.
1.2. Είναι επίσης δυνατό να καταθέσετε χρήματα σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό trading για να
μπορείτε να επιλεχθείτε για τις υπηρεσίες VIP.
1.3. Με την κατάθεση κεφαλαίων στον λογαριασμό trading βάσει αυτής της προσφοράς, ο
πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις VIP Υπηρεσιών.
1.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους των VIP υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή.
1.5. Η κατάσταση VIP του πελάτη (professional/ gold/ platinum) θα ανατεθεί ανάλογα με το ποσό
των κεφαλαίων που έχει ο πελάτης στο λογαριασμό του σε μηνιαία βάση.
1.6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρεί και/ή να ακυρώνει την κατάσταση VIP σε
οποιονδήποτε πελάτη ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της.
1.7. Ο υπολογισμός της προμήθειας περιλαμβάνει μόνο κλειστές θέσεις που πληρούν τις
απαιτήσεις σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις για τα Συναλλακτικά Οφέλη της TeleTrade
όσον αφορά την περίοδο διακράτησης ανοικτής θέσης και τη διαφορά μεταξύ της τιμής
ανοίγματος και κλεισίματος της θέσης.

2. Εκπτώσεις Spread και Swap
2.1. Η TeleTrade επιστρέφει στους VIP πελάτες της ορισμένες από τις δαπάνες για κλειστές
συναλλαγές κατά τη διάρκεια του μήνα χρέωσης. Το ποσό της επιστροφής θα εξαρτηθεί από την
κατάσταση VIP του πελάτη και θα υπολογιστεί με βάση το ποσό του spread κατά το κλείσιμο μιας
θέσης και την προμήθεια που ο πελάτης πληρώνει για την εκτέλεση των συναλλαγών του. Το
μέγιστο ποσό επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα $10 ανά lot. Η επιστροφή θα μεταφερθεί
στον λογαριασμό του πελάτη στην αρχή κάθε μήνα πριν από την 5η ημέρα του μήνα, μετά τον
μήνα χρέωσης. Επιλέξιμα μέσα για την πληρωμή της Προμήθειας για συναλλαγές είναι τα CFDs
σε FOREX και μέταλλα.

2.2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανάληψης ή εσωτερικής μεταφοράς στο λογαριασμό
trading, οι εκπτώσεις μπορεί να μην εφαρμοστούν και οι επιστροφές μπορεί να μην υπολογιστούν
και να μην χορηγηθούν.
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2.3. Εάν ο πελάτης είχε αρνητική ανατροπή, ο πελάτης θα λάβει επιστροφή 20% για την αρνητική
ανατροπή.
2.4. Οι Εκπτώσεις μπορεί να μην είναι συμβατές με άλλες προσφορές συναλλακτικών οφελών
που παρέχουν διακριτικές εκπτώσεις ή επιστροφές χρημάτων. Η πληρωμή των επιστροφών
μπορεί να μην αποδοθεί στον λογαριασμό ενός πελάτη σε περίπτωση που έχει ήδη λάβει από την
Εταιρεία κατά τη διάρκεια του μήνα χρέωσης κάποια άλλη διακριτική ευχέρεια (δηλαδή
προσφέρεται προσωπικά στον Πελάτη και δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους επιλέξιμους πελάτες
από προεπιλογή). Οι πελάτες ενθαρρύνονται να ελέγχουν τους Όρους και Προϋποθέσεις των
συγκεκριμένων προγραμμάτων οφελών που προτίθενται να εγγραφούν, προκειμένου να
κατανοήσουν εάν τέτοια προγράμματα θα ήταν συμβατά με την Έκπτωση σε Spread και
Ανατροπής.

Ερωτήσεις / Περαιτέρω Πληροφορίες
Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το ποσό της επιστροφής χρημάτων που καταβάλλεται
με κάθε VIP κατάσταση, ανατρέξτε στον ιστότοπο: http://www.teletrade.eu/gr/
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις VIP
Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως να μας στείλετε e-mail (support@teletrade.eu) ή να μας
καλέσετε (+357 22007708) στον τηλεφωνικό μας αριθμό του γραφείο αποκλειστικά για VIP
πελάτες ή στο (+357 22314160) γενικό αριθμό για όλους τους πελάτες.
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