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Bevezetés 

A TeleTrade-DJ International Consulting Kft. (A továbbiakban: TeleTrade) a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsde 

Bizottság által szabályozott befektetési vállalkozás (engedélyszám: CIF 158/11). 

A pénzügyi eszközök piacának 2014/65 / EU II. (MiFID II) irányelv végrehajtását követően az Európai Unióban 

és a Ciprusra történő áttelepülése a befektetési szolgáltatások, tevékenységek és a szabályozott piacokról 

szóló 2007. évi törvény (87 (I) / 2017. törvény) A TeleTrade köteles ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek 

megrendelés-végrehajtási politikáját nyújtani. 

A fenti jogszabályok értelmében a TeleTrade-nek minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, 

hogy az ügyfél a megbízások fogadásakor és továbbításakor a lehető legjobb eredményt (vagy „legjobb 

végrehajtást”) teljesítse az ügyfelei számára. Ezek a szabályok előírják, hogy a befektetési vállalkozásoknak 

olyan megbízási végrehajtási politikát kell bevezetniük, amely meghatározza, hogy hogyan szerezzék be 

ügyfeleik számára a legjobb végrehajtást, és hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsanak ügyfeleiknek a 

megrendelés végrehajtási irányelvről. 

A szakpolitikai végrehajtás hatóköre 

Ez a szabályzat a lakossági és a szakmai ügyfelekre vonatkozik. Ezért, ha jogosult partnernek minősítjük, akkor 

ez a házirend nem vonatkozik Önre. 

Ez a akkor alkalmazható, ha nálunk kereskedik a CFD-k által biztosított pénzügyi eszközökön. 

A CFD-k olyan szerződések, amelyek egy pénzügyi eszközön alapulnak, és a TeleTrade mérlegelési jogkörébe 

tartozik, hogy döntsön, hogy mely CFD-ket teszi elérhetővé az ügyfelei számára, és közzéteszi azokat az 

árakat, amelyeken kereskedhetnek. 

Az ügyfél a pénzügyi eszköz árának (azaz saját tőke vagy pénznem) árfolyamán kereskedik. A kereskedés az OTC 

piacon zajlik, így az ügyfél a TeleTrade-el, mint partnerként kereskedhet (ahol a TeleTrade megbízóként jár el) 

vagy egy harmadik pénzügyi intézmény / Piacgyártó (ahol a TeleTrade ügynökként jár el) ). Ha az ügyfél úgy 

dönt, hogy a TeleTrade-nél nyit pozíciót a CFD-ben, akkor a tranzakció csak a TeleTrade-nél helyezhető el. 

A megrendelések tipusai 

A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a következő módon hajtsa végre a TeleTrade-nél a következő 

megbízásokat a végrehajtásra: „Azonnali megrendelés”: az a megrendelés, ahol egy adott „Ask vagy Bid” áron 

vásároljon vagy adjon el ezen keresztül, és megjelenik az elektronikus platformon abban az időben, amikor az 

Ügyfél a megrendelést a végrehajtásra benyújtotta. Ha a megrendelés kézhezvételének időpontjában az ár 

megváltozott, akkor új árat „ajánlunk” az Ügyfélnek. Az Ügyfélnek joga van elfogadni vagy elutasítani ezt az új 

ajánlatot. 

•  „Piaci megbízás”: az a megrendelés, amelyet a TeleTrade által a Térfogat-súlyozott 

Átlagos Ár alapján számított áron hajtottak végre, amely a teljesítéskor érvényes átlagos és 

legjobb elérhető ár. A Piaci Végrehajtás alatt nincsenek qute-k, és a megrendelést a piacon 

elérhető legjobb áron hajtják végre, a piac  mélységétől függően.  

•  „Függőben lévő megbízás”: a későbbi időpontban végrehajtandó megbízás az Ügyfél által 

meghatározott áron, vagy a végrehajtás időpontjában a piacon elérhető legjobb áron, az Ügyfél által kiválasztott 
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végrehajtási módtól függően („Piac "Vagy" Azonnali "a Számla típusa szerint). Az Ügyfél elfogadja, hogy bizonyos 

piaci körülmények között, mint például a magas piaci volatilitás, a likviditás vagy a piaci hiányosságok, a 

végrehajtási ár jelentősen eltérhet az Ügyfél előre beállított szintjétől. A következő típusú függőben lévő 

megbízások állnak rendelkezésre: Buy Limit (MetaTrader 4 és 5), Buy Stop (MetaTrader 4 és 5), Eladási limit 

(MetaTrader 4 és 5), Eladási Stop (MetaTrader 4 és 5), Vásárlás Stop Limit (MetaTrader 5) és a Stop Limit 

(MetaTrader 5) értékesítése. Az ügyfél a függőben lévő megbízáshoz csatolhatja a Stop Loss (MetaTrader 4 és 5) 

és / vagy a Take Profit (MetaTrader 4 és 5); 

• Az ügyfél módosíthatja a megbízást a végrehajtás előtt. Az Ügyfélnek nincs joga a Stop 
Loss, a Take Profit és a függőben lévő megbízások megváltoztatására vagy eltávolítására, ha az ár 
elérte a megrendelés végrehajtásának szintjét vagy a „befagyasztási szintet” (MetaTrader 4), de 
az ügyfél bármikor bezárhatja a kereskedelmet. 

Végrehajtási tényezők 

A TeleTrade minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményeket érje el 

ügyfelei számára, figyelembe véve a következő tényezőket, amikor az Ügyfél megbízásait a TeleTrade jegyzett 

áraival szemben hajtja végre: 

1. Ár: Bármely adott Forex eszköz vagy CFD esetében a TeleTrade két árat ad meg: a magasabb ár (ASK), 

amelyen az ügyfél vásárolhat (hosszú ideig, Forex instrumentum vagy CFD), és az alacsonyabb ár (BID), 

amelyen az ügyfél eladhatja ( röviden) eszközeit, együttesen társasági árnak nevezik. Az olyan 

megrendelések, mint a Buy Limit, a Buy Stop és a Stop Loss, a Take profit for open short pozíció, az ASK-

nál kerülnek végrehajtásra. Ezek a megrendelések, mint például az eladási limit, az eladási stop és a Stop 

Loss, a nyereség a nyitott hosszú pozícióban, a BID áron kerülnek végrehajtásra. Az ilyen megrendelések, 

mint a Buy Stop Limit, a jövőbeni ASK értékre kerülnek, amikor eléri a megrendelésben megadott 

értéket. A TeleTrade adott Forex- vagy CFD-instrumentumára vonatkozó árat a vonatkozó mögöttes 

pénzügyi eszköz árának, a harmadik külső referenciaforrásokból (LP-k) kapott ár alapján számítják ki. A 

TeleTrade a lehető leggyorsabban frissíti árait a technológia és a kommunikáció korlátaival. A TeleTrade 

legalább naponta egyszer felülvizsgálja a harmadik fél külső referenciaforrásait annak biztosítása 

érdekében, hogy a kapott adatok továbbra is versenyképesek legyenek.  

Ha az ár elér egy megbízást, mint például: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, 

Buy Stop Limit, Eladási Stop Limit, ezek a megbízások azonnal végrehajtásra kerülnek. Bizonyos 

kereskedelmi feltételek mellett azonban lehetetlen a megbízások végrehajtása (Stop Loss, Take Profit, Buy 

Limit, Buy Stop, Eladási limit, Eladási Stop, Buy Stop Limit, Eladási Stop limit) az Ügyfél által bejelentett 

áron. Ebben az esetben a TeleTrade-nek joga van a megbízást a piacon elérhető legjobb áron teljesíteni. Ez 

például a gyors ármozgás idején fordulhat elő, amely nemcsak a jelentős gazdasági hírek megjelenését 

jelenti, és / vagy ha az ár egy kereskedési szakaszban olyan mértékben emelkedik vagy esik, hogy a 

szabályok szerint a vonatkozó tőzsdei kereskedés felfüggesztése, korlátozása vagy ez a kereskedési 

folyamat (ok) megnyitása esetén következhet be. 

A Stop Loss, a Take Profit, a Buy Limit, a Buy Stop, a Limit, a Stop Stop, a Buy Stop Limit és a Stop Stop Limit 
minimális szintje egy adott Forex vagy CFD eszközre, amelyet az SL vagy TP limitek beállításakor 
alkalmazunk. A piaci megbízások esetében ez a szint 3 db. Ha a kereskedelem a befagyasztási határokon 
belül van, a kereskedő nem tudja módosítani a megbízást. Alapvetően megakadályozza, hogy a stop limitek 
és a védelem túlságosan közel álljanak a piaci árhoz. 
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Ezért a TeleTrade fenntartja magának a jogot, hogy a fent említett megbízások minimális szintjét ésszerű 
mértékig emelje a rendellenes piaci körülmények között, amelyek nem haladhatják meg a normál stop / 
limit szintet több mint háromszor. Ha a TeleTrade a fent említett megrendelések tartósan történő 
elhelyezésének minimális szintjét kívánja növelni, a Szerződés Specifikációját a honlapon a lehető 
leghamarabb frissíti. 

2. Költségek: A TeleTrade meghatározza a pénzügyi instrumentum árát és a végrehajtási költségeket, 

beleértve a megbízás teljesítésével közvetlenül összefüggő összes ügyfélköltséget, a végrehajtási helyszíni 

díjakat, az elszámolási díjakat és a harmadik félnek fizetett egyéb díjakat.  A TeleTrade megkülönbözteti az 

explicit külső költségeket és a kifejezett belső költségeket is. A kifejezett külső költségekre vonatkozó 

legjobb végrehajtási kötelezettség tárgya jutaléknak, díjnak, adóknak, tranzakciós díjaknak, elszámolási 

költségeknek, vagy bármely más olyan költségnek tekinthető, amelyet a tranzakcióban részt vevő 

közvetítők az ügyfelek részére továbbítanak, és saját belső költségeiket. (a jutalékot vagy a fedezetet is 

beleértve) a tranzakció befejezéséhez. 

A megrendelés végrehajtásának értékelésénél figyelembe veszik a megbízás teljesítésének belső jutalmát 

és költségeit, amennyiben több versenytárs áll rendelkezésre. Ezt követően, amikor megítéljük, hogy egy 

adott ügyleten a legjobb végrehajtást végezték-e, a TeleTrade kihagyhatja saját költségeit és díjait az 

értékelésből. 

Annak érdekében, hogy bizonyos Forex- vagy CFD-típusú pozíciókat nyithasson meg, az Ügyfél kötelezheti 

a jutalékok vagy díjak megfizetését, amelyek összegét a TeleTrade honlapján közzéteszik. A jutalékot a 

kereskedő teljes értékének százalékában vagy rögzített összegben lehet felszámítani. Finanszírozási díjak 

esetében a Forex instrumentumok vagy CFD-k bizonyos típusaiban megnyitott pozíciók értékét a szerződés 

teljes élettartama alatt a „swap rate” napi finanszírozási díja növeli vagy csökkenti. A finanszírozási díjak 

az érvényes piaci kamatlábakon alapulnak, amelyek idővel változhatnak. Az alkalmazott napi finanszírozási 

díjak részletei megtalálhatók a TeleTrade honlapján. A TeleTrade által kínált valamennyi Forex 

instrumentum vagy CFD-k esetében a jutalék és a finanszírozási díjak nem kerülnek be a TeleTrade jegyzett 

árába, és azokat kifejezetten az Ügyfél számlájára terhelik. A költség átláthatósági adatok negyedévente 

kerülnek közzétételre https://www.teletrade.eu/mifid_II_disclosures 

3. A végrehajtás sebessége: a TeleTrade kiemelt jelentőséget tulajdonít az Ügyfél megbízásainak 

végrehajtásában, és arra törekszik, hogy a technológiai és kommunikációs kapcsolatok korlátain belül 

teljes körű végrehajtási sebességet biztosítson. Az Ügyfél a TeleTrade-től telefonon, e-mailen vagy 

bármely más írásbeli vagy szóbeli kommunikációs eszközzel utasíthatja a TeleTrade-et, amelyet mind 

a jelen, mind a jövőbeni számlatulajdonosok, a meghatalmazottak és a megfelelően felhatalmazott 

képviselők egyénileg adnak meg, ezek az utasításokat nem követi írásbeli megerősítés. A TeleTrade 

nem vállal felelősséget félreértés esetén, a megbízást kibocsátó személy azonosításában, illetve a 

nevében felmerülő egyéb hibákban, amelyek a kommunikációs módszerhez kapcsolódnak, és amelyek 

veszteséget vagy egyéb hátrányt okozhatnak az Ügyfél számára. Ha az Ügyfél elektronikus 

rendszerben tranzakciókat hajt végre, akkor rendszerrel kapcsolatos kockázatoknak van kitéve, 

beleértve a hardver és szoftver meghibásodását (Internet / Szerverek).  Bármely rendszerhiba 

eredménye lehet, hogy rendelését nem az ő utasításai szerint hajtják végre, vagy egyáltalán nem hajtják 

végre. A TeleTrade nem vállal felelősséget ilyen hiba esetén és fenntartja a jogot, hogy ne hajtson végre 

https://www.teletrade.eu/mifid_II_disclosures
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telefonon vagy e-mailben továbbított utasításokat. A telefonbeszélgetések rögzíthetők, és az ügyfél 

elfogadja az ilyen felvételeket az utasítások végleges és kötelező erejű bizonyítékaként. 

4. A végrehajtás valószínűsége: a TeleTrade bizonyos esetekben megbízóként járhat el, így az Ügyfél 

megbízásainak végrehajtására a végrehajtási terület lesz a Forex vagy CFD. Más esetekben a TeleTrade olyan 

ügynökként járhat el, akivel egy másik Pénzügyi Intézet (amelyet az Ügyfélnek közzé kell tenni) lesz a 

végrehajtási terület. Emellett a TeleTrade fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a megrendelést, 

vagy új „vételi megbízás” árat kínáljon az Ügyfélnek. Ebben az esetben az Ügyfél elfogadhatja vagy 

elutasíthatja az új árat. A TeleTrade negyedéves statisztikákat tesz közzé a valószínűségről és a végrehajtás 

minőségéről az alábbi linken: https://www.teletrade.eu/mifid_II_disclosures 

5. Az elszámolás valószínűsége: a TeleTrade minden tranzakciót e tranzakciók végrehajtására rendez.  

6. Megrendelés mérete: A megrendelés mérete tételekben történik. A tétel egy tranzakciós összeget 

mérő egység, amely különböző lehet a különböző típusú Forex vagy CFD típusok esetében.  Kérjük, 

olvassa el a TeleTrade honlapján az adott Forex eszköz vagy CFD típus minden egyes tételének 

értékéről. Ezenkívül a TeleTrade fenntartja a jogot, hogy az Ügyféllel kötött megállapodásban leírtak 

szerint elutasítsa a megrendelést. 

7. Piaci hatás: : Egyes tényezők gyorsan befolyásolhatják a pénzügyi instrumentumok árát, amelyekből 

a TeleTrade jegyzett ára származik, és befolyásolhatja a többi tényezőt is . A TeleTrade minden 

szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érje el ügyfelei számára. 

A TeleTrade nem tartja teljes körűnek a fenti listát, és a fenti tényezők bemutatásának sorrendje nem 

tekinthető elsőbbségnek. Mindazonáltal, ha az ügyféltől külön utasítás áll rendelkezésre, a TeleTrade-nek 

gondoskodnia kell arról, hogy az Ügyfél megbízását konkrét utasítások szerint hajtsák végre. 

8. A legjobb végrehajtási feltételek: a TeleTrade meghatározza a fenti legjobb Végrehajtó tényezők relatív 

jelentőségét kereskedelmi szempontból és a tapasztalatok felhasználásával a piacon rendelkezésre álló 

információk fényében az alábbi kritériumok figyelembevételével: 

(a) Az ügyfél jellemzői, beleértve az ügyfél kiskereskedelmi vagy szakmai besorolását; 

(b) Az ügyfél megbízásának jellemzői; 

(c) Az e megbízatás hatálya alá tartozó pénzügyi eszközök jellemzői; 

(d) A végrehajtási helyek jellemzői, amelyekre a parancs irányítható. 

A lakossági ügyfelek esetében a legjobb eredményt a teljes ellenérték, a pénzügyi instrumentum árát és a 

végrehajtással kapcsolatos költségeket kell meghatározni, amelyek magukban foglalják az ügyfél által 

felmerült összes költséget, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a végrehajtáshoz, beleértve a végrehajtási 

helyszín díjait, az elszámolási díjakat, valamint a megbízás teljesítésében részt vevő harmadik feleknek 

fizetett egyéb díjakat. 

9. Végrehajtási helyszinek: A végrehajtási helyek azok a szervezetek, ahol a megrendelések kerülnek 

elhelyezésre. A Forex vagy CFD instrumentum megrendelései esetében a TeleTrade megbízóként is 

eljárhat (így a TeleTrade az Ügyfél megbízásainak teljesítéséért egyedüli végrehajtási hely) vagy 

ügynökként (tehát valaki harmadik pénzügyi intézmény lesz a Végrehajtási Terület).  

https://www.teletrade.eu/mifid_II_disclosures
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A TeleTrade Forex vagy CFD kereskedési órái a nap 24 órájában 22:00:01 és 22:00 GMT + 2 között (a nyári 

időszámítás függvényében), vasárnaptól péntekig, kivéve december 25-ét és január 1-jét. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a TeleTrade-nél a CFD-kkel való kereskedések a tőzsdén (OTC) keresztül 

zajlanak, és ily módon nagyobb kockázatot jelenthetnek az Ügyfélnek, mint a szabályozott tőzsdei 

kereskedések. 

A TeleTrade nem kap semmiféle díjat, kedvezményt vagy nem pénzbeli juttatást az ügyfelek megbízásainak 

elindításáért olyan kereskedési helyszínen, amely sérti az összeférhetetlenséget vagy a promóciós 

követelményeket. 

A TeleTrade figyelembe veszi saját megbízásait és a megbízás teljesítésének költségeit az egyes 

helyszíneken, hogy értékelje és összehasonlítsa az esetleges eredményeket, ha több mint egy helyszín 

versenyez a megbízás végrehajtására. Ha a TeleTrade által alkalmazott díjak a végrehajtási helytől vagy a 

felhasznált entitástól függően eltérőek, akkor az információk egyértelmű, hogy nem félrevezető és nem 

elegendő ahhoz, hogy megértsék mind a végrehajtási hely megválasztásának előnyeit, mind a hátrányait 

egy másik felett. 

Teljesítmény követés minősége 

A végrehajtás minőségének biztosítása érdekében a TeleTrade figyelemmel kíséri a végrehajtási kritériumok 

tényszerű teljesítését, és ellenőrzi, hogy az ügyfelek számára közzétett kereskedelmi feltételeket 

megfelelően betartják-e. A TeleTrade többek között: 

a. Az összes feldolgozott megbízás, beszerzés, függőben lévő vagy korlátozott adatokat gyűjt (kivéve 

a telefonon vagy írásban kapott megrendeléseket) és statisztikai elemzést végez a végrehajtás 

valószínűségéről, valamint az eltérés hatásáról, és kiegészíti az arányt. A TeleTrade minden ajánlott 

fióktípusnál ezt megteszi. 

b. A qute-ák mintái negyedévente az alábbiak szerint: 

• Minden nagyobb valutapár 

• A kisebb és az egzotikus párok egy része (a piaci volatilitás alapján) 

• Az összes áru 

• Az összes metál 

• Néhány részvény (a piaci volatilitás alapján)  

• Főbb kriptovaluták 

 

c. Statisztikai feldolgozást végez a mintán, és adja meg a mintavételezett CFD-piacok mindegyikének 

átlagos, minimális és maximális szórását. A TeleTrade fogja meghatározni, hogy azok összhangban vannak-

e a honlapunkon hirdetett tranzakciókkal az adott számlatípushoz. A TeleTrade közzéteszi az adatokat az 

alábbi hivatkozási bekezdésben meghatározott menetrend szerint. 

 

d. A fenti eredmények alapján a TeleTrade a minimális árrésen végrehajtandó tranzakciókból álló 

mintát vesz, és összehasonlítja ezeket a tranzakciókat a piaccal annak érdekében, hogy a végrehajtás 

tisztességes-e az Ügyfél számára. A TeleTrade rendszeresen figyelemmel kíséri az eljárás hatékonyságát 

annak érdekében, hogy azonosítsa és adott esetben orvosolja a hiányosságokat.  
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Ezen túlmenően a TeleTrade legalább évente felülvizsgálja a szabályzatot, és rendszeresen értékeli, hogy a 

végrehajtási helyszínek a lehető legjobb eredményt adták-e az ügyfelek számára. A vizsgálat akkor is 

megtörténik, ha lényeges változás következik be, amely befolyásolja a TeleTrade azon képességét, hogy 

továbbra is a lehető legjobb eredményt érje el ügyfelei megbízásainak végrehajtása során, a jelen 

szabályzatban szereplő végrehajtási helyek felhasználásával. Abban az esetben, ha a különböző 

végrehajtási helyszínek vagy ebben a szabályzatban leírt egyéb tényezők összehasonlításakor 

hiányosságokat állapítanak meg, akkor a TeleTrade dönt arról, hogy módosítsa-e végrehajtási szabályait, 

hogy javítsa a jelenlegi irányelvét és a lehető legjobb eredményeket szerezze ügyfeleinek. 

 
Jelentés 

A TeleTrade az adatait ingyenesen közzéteszi a honlapon a kereskedés végrehajtásának és a vállalati 

végrehajtási helyszín átláthatóságának és minőségének biztosítása érdekében. A szabályozási 

követelményeknek való megfelelés érdekében a TeleTrade köteles évente összefoglalni és nyilvánosságra 

hozni minden egyes pénzügyi eszközosztályra vonatkozóan, az első öt végrehajtási helyszín a kereskedési 

volumen tekintetében, ahol az ügyfél megbízásait az előző évben hajtották végre, és a beszerzés 

minőségéről szóló információkat. 

Ezen kívül a TeleTrade közzéteszi azokat az adatokat, amelyek negyedévente és legkésőbb az egyes 

negyedévek vége után három hónappal a végrehajtás minőségének főbb mutatóit tartalmazzák: 

a) június 30-ig a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra vonatkozó információkat;  

b) szeptember 30-ig az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó információkat; 

c) december 31-ig a július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó információkat;  

d) március 31-ig az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó információkat. 

Abban az esetben, ha a TeleTrade-nek több végrehajtási helye van, közzéteszi az öt legjobb 

végrehajtási helyszínről az elemzés összefoglalóját, valamint a honlapokon a végrehajtási helyek 

minőségének gondos ellenőrzését elektronikus formában.  

A TeleTrade köteles az ügyfélnek a megrendelés végrehajtásának megerősítését a lehető leghamarabb, de 

legkésőbb a végrehajtást követő következő munkanapon biztosítani. Abban az esetben, ha a TeleTrade egy  

harmadik féltől kapja meg a visszaigazolást, akkor legkésőbb a harmadik féltől kapott visszaigazolás 

kézhezvételét követő munkanapon kell megadni. 

Ügyfél hozzájárulása 

Ez a szabályzat a TeleTrade Operatív Ügyfélszerződés részét képezi. Ezért a TeleTrade-el kötött Operatív 

Ügyfélszerződés megkötésével az ügyfél beleegyezik a Forex instrumentumok és a CFD-k legjobb kivitelezési 

politikájának feltételeihez is, amint azt a jelen dokumentum tartalmazza, és hozzájárul ahhoz, hogy a 

kereskedéseket szabályozott piacon, többoldalú kereskedési rendszeren (MTF) vagy szervezett kereskedési 

eszközön (OTF) kívül hajtsák végre, ami az OTC eszközök esetében érvényes. 

Módosítás és kiegészítő információk  
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A TeleTrade fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja és / vagy módosítsa a Szabályzatát, amennyiben 

ezt megfelelőnek ítéli, legalább évente. A TeleTrade tájékoztatja ügyfeleit az üzletpolitikájának módosított 

változatáról e-mailben vagy a honlapján történő közzététel útján. 

Amennyiben további információkat kér a Forex instrumentumok és a CFD-k végrehajtási politikájáról, kérjük, 

vegye fel a kapcsolatot a ügyfélszolgálatunkkal a support@teletrade.eu címen. 

 


