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Definíciók 

1. ''TeleTrade'': a TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, egy ciprusi befektetési 

vállalkozásként HE272810 nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vett és a ciprusi 

értékpapír- és tőzsdebizottság által a 158/11 engedélyszám alatt engedélyezett. 

2. “Ügyfél'': Az a személy, aki megállapodást kötött a TeleTrade-vel a CySEC által kiállított 

TeleTrade 158/11 számú engedély alapján engedélyezett befektetési és / vagy kiegészítő 

szolgáltatásokról, a Jogi Dokumentációval összhangban a ügyfél és a TeleTrade 

megtalálható a http://www.TeleTrade.eu/about/regulating‐documents oldalon 

a. „Kereskedelmi előnyök”: bármilyen engedmény, árengedmény, kifizetés, ösztönzés, 

ajándék vagy egyéb előny, amelyet a TeleTrade nyújt az Ügyfeleknek, az egyes 

kedvezményekre vonatkozó egyedi részvételi feltételekkel és a jelen Általános Szerződési 

Feltételekkel összhangban. Az ilyen előnyök magukban foglalják, de nem korlátozódnak 

a tranzakciós költségek kompenzálására, azaz olyan kereskedelmi juttatásokra, amelyek 

megtérítik az ügyfeleknek a pénzeszközök letétbe helyezésével és kivonásával 

kapcsolatos költségeinek bizonyos részét, és / vagy a kereskedelemmel kapcsolatos 

díjakat, például swapokat, spreadeket és kereskedési jutalékokat, és hogy kiterjesztésre 

kerülnek pénzbeli engedmények vagy számlaegyenleg-kiigazítások formájában, a 

TeleTrade által hirdetett előnyök egyes feltételeinek meghatározása szerint 

b. „Hűségjutalmak”: kereskedelmi juttatások készpénzes fizetések vagy nem monetáris 

juttatások formájában, amelyek kiterjesztésre kerülnek a TeleTrade ügyfelek számára is, 

akik a TeleTrade mellett bizonyos eredményeket hoznak létre (egy bizonyos aktivitási 

pontot, egy aktív számlaélet bizonyos időtartamát, bizonyos kereskedési előzmények 

vagy volumen stb.), az egyes alkalmazandó programok vagy ajánlatok egyedi részvételi 

feltételei szerint 

3. A leírásban szereplő összes kifejezésnek meg kell viselnie azt a meghatározást / jelentést, 

amelyet az ügyfél és a TeleTrade közötti operatív megállapodást alkotó jogi dokumentáció ad 

nekik, és amely megtalálható a http://www.TeleTrade.eu/about/regulating‐documents 

oldalon. 

 



 

 

 

 
© 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd  3 
 

Jogosultság kereskedési juttatásokra 

4. Annak érdekében, hogy bármilyen kereskedelmi előnyt élvezhessen, egy új ügyfélnek be kell 

jelentkeznie a TeleTrade-nél kereskedési számlára, és a számla megnyitása után be kell fizetnie 

a kereskedési számlán a Személyes oldalon, a weboldalon: http: //www.TeleTrade .eu /. 

5. Az új ügyfeleknek a kereskedési számla nyitására irányuló összes kérelmét a megfelelőségi 

osztály elbírálja, miután az ügyfél benyújtotta az összes szükséges dokumentációt megfelelően 

és teljesen kitöltött formában, és csak akkor hajtja végre a megfelelőség és / vagy a megfelelőségi 

tesztet, amelyet a pontos Az Ügyfél által igényelt és jóváhagyott befektetési szolgáltatás jogosult 

lesz a Kereskedelmi előnyök megszerzésére. 

6. A TeleTrade kereskedelmi juttatási rendszerei országonként eltérőek lehetnek, ezért az 

országában alkalmazandó előnyök és promóciók pontos részleteit olvassa el az ország 

TeleTrade weboldalán. 

Elhatárolás, fizetés és a kereskedelmi előnyök felhasználása 

7. A kereskedési előnyök általában az összes olyan jogosult ügyféllel elérhetők, akik ilyen 

kedvezményeket kaptak, és további speciális feltételek nélkül alkalmazzák őket, kivéve, ha az a 

konkrét kereskedési előnyben szerepel. 

8. A jutalék és a prémium összegek pénzbeli formában történő kifizetése és az ügyfél kereskedési 

számláján történő jóváírása után korlátozások nélkül felhasználhatók a kereskedelemre és / vagy 

az ügyfél akarata szerint kivonhatók a kereskedési számláról. Az odaítélt pénzeszközök 

felhasználásával járó kereskedelmi ügyletek eredményeként az ügyfél által szerzett bármely 

nyereség szintén az ügyfél tulajdonát képezi, és korlátozás nélkül kivonható a számláról, kivéve, 

ha azt az adott ajánlat feltételei egyértelműen megállapítják. a TeleTrade közli az Ügyféllel, vagy 

felhasználható kereskedésre. 

9. Bizonyos kereskedési előnyök csak a VIP számlák számára érhetők el, a TeleTrade VIP 

szolgáltatások feltételeinek megfelelően. 

10. Bizonyos kereskedési előnyök állhatnak rendelkezésre minden meglévő TeleTrade ügyfél 

számára, amikor új pénzeszközöket helyeznek letétbe, és bizonyos juttatások fizethetők azzal a 

feltétellel, hogy a letétbe helyezett összegek egy meghatározott időtartam alatt a számlán 
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maradnak. Az ügyfeleket arra ösztönzik, hogy hivatkozzanak az egyedi programok feltételeire 

annak ellenőrzése érdekében, hogy érvényesek-e minimális betéttartási időszakok. 

11. Bizonyos kereskedési előnyök érhetők el az ügyfelek számára a kereskedési számla bizonyos 

minimális szintű tevékenységét követően. A javasolt kereskedelmi haszonra vonatkozó 

tevékenységek konkrét minimális szintjeit az egyedi programok feltételei tartalmazzák. Minden 

ilyen program esetében az ügyfeleknek meg kell ismerkedniük azokkal a feltételekkel, amelyek 

meghatározzák az egyes előnyök alkalmazását kiváltó küszöbértékeket. 

12. A TeleTrade a bank kamataihoz hasonló módon nem halmozza fel közvetlenül az ügyfél 

pénzeszközeinek összegét. Bizonyos programok, például a Saving Reward Program, az Ügyfél 

aktív kereskedési számláján fennálló egyenlegének bizonyos részéig juttatásokat halmoznak és 

fizetnek vissza, hogy biztosítsák a jutalmak kompatibilitását és korlátozzák az előnyökkel való 

esetleges visszaéléseket. 

RESTRIKCIÓK / KORLÁTOZÁSOK 

13. A belső pénzátutalás az ügyfél saját számlája között nem jelenik meg és nem tekinthető új 

pénzeszközök letétbe helyezésének bármilyen kereskedelmi haszon szempontjából, ezért az 

ügyfél nem lesz jogosult további előnyökre, kivéve, ha az Teletrade. 

14. Ha egy kereskedési előny egy bizonyos mennyiségű, a kereskedelmet igénylő tétel tételét 

feltételezi, akkor az ilyen forgalmazott tételeket időrendi sorrendben kell kiszámítani az elsőként 

az Ügyfélnek odaítélt alkalmazandó kereskedelmi előnyök összegéhez. Például, ha 2 vagy több 

összeget különbözõ ajánlatok alapján jóváírnak az ügyfélnek, amikor az ügyfél elkezdi a 

kereskedelmet, akkor a forgalmazott tételek számát beleszámítják az elõször odaítélt 

kereskedelmi haszn eléréséhez szükséges tételszám eléréséhez. az Ügyfél felé.  

15. Ha a megadott időszakon belül nem sikerül elérni a kereskedett tételek szükséges 

mennyiségét, akkor a szóban forgó kereskedési előnyök automatikusan lejárnak és eltávolításra 

kerülnek az Ügyfél kereskedési számlájáról. 

16. A kereskedhető tételek biztosításához szükséges pénzügyi eszközök csak a Forex és a CFD 

on Metals részét képezik. A TeleTrade fenntartja a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint 

hozzáadjon vagy kizárjon más pénzügyi eszközöket. 
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17. Ha valamely kereskedési előny egy bizonyos mennyiségű, a kereskedelmezendő tétel 

feltételével jár, a hűségdíj megszerzéséhez mindig el kell érni a megkövetelt forgalmazott tételek 

teljes összegét, azaz a részleges teljesítés / visszaváltás / kifizetés nem lehetséges. a 

kereskedelmi előnyök összege bármilyen körülmények között. 

18. A kereskedési előnyök semmilyen körülmények között nem ruházhatók át. 

19. A kereskedett tételek szükséges mennyiségének kiszámítása olyan kereskedelmi előnyök 

esetén, amelyek megkövetelik egy bizonyos tétel tétel kereskedelmét, csak a következő 

követelményeknek megfelelő zárt pozíciókat tartalmazza: 

● a nyitott helyzet tartási ideje legalább 2 perc (120 másodperc); 

● a pozíció nyitott és zárt ár közötti különbség legalább a nyitott ár 0,05% -ának felel meg 

(kb. 0,0005 pont az EUR / USD-nál). 

20. A TeleTrade fenntartja az összes jogot a Kereskedelmi Előnyök, valamint a jelen Általános 

Szerződési Feltételek bármelyikének módosítására és / vagy megváltoztatására és / vagy 

cseréjére és / vagy visszavonására és / vagy megszüntetésére és / vagy megszüntetésére és / 

vagy megszüntetésére és / vagy megszüntetésére. időben, saját belátása szerint, előzetes 

értesítés nélkül. 

21. A TeleTrade fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint visszatartsa a függőben 

lévő hűségpontokat vagy díjösszegeket abban az esetben, ha az ügyfél a jelen Általános 

Szerződési Feltételeket nem teljesítette, vagy ha az ügyfél megkísérelte visszaélni a 

Kereskedelmi előnyök programmal, vagy csalárd módon cselekedett, és / vagy 

visszaélésszerűen, a TeleTrade iránti jóhiszeműség hiányával. 

22. A visszaélésszerű magatartás többek között a következőket foglalja magában: 

a) harmadik fél, aki megfelelő vagy megfelelő felhatalmazás nélkül utasításokat ad az Ügyfél 

nevében; 

b) legalább 15 napig nem válaszol a TeleTrade e-mailjére; 

c) az Ügyfél önmagában vagy másokkal (beleértve a Társult / Bevezetőt is), és olyan pozíciókat 

épít ki, amelyek célja vagy következménye a nyújtott hitel kinyerése, és / vagy az alkalmazandó 

Kereskedelmi Előnyök által generált nyereség, anélkül, hogy gazdasági kockázatnak való 

kitettség, ideértve az Ügyfél tőkéjének (vagy mások tőkéjének) elvesztését; 
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d) az Ügyfél önállóan vagy másokkal együttműködve rendelkezik olyan számlával vagy 

számlákkal, amelyekben a számlán szereplő egyéb ajánlatok vagy promóciókból származó 

felhalmozott kereskedési előnyök meghaladják azt az összeget, amelyet fel lehetett volna 

gyűjteni, ha az Ügyfél és mások megfeleltek a jelen Ajánlat és az egyéb ajánlatok vagy promóciók 

az adott ajánlat (ok) vagy promóció (k) alapján 

az Ügyfél részt vett vagy részt vesz; 

e) az ügyfél fedezi pozícióit, többek között korlátozás nélkül nyitott pozíció (k) tartásával a 

kereskedelem ellentétes oldalán, többek között csak szemléltetés céljából, egy vagy egymással 

összefüggő valuták felhasználásával, meghatározott időszakokban, belsőleg ( egyéb kereskedési 

számlák a TeleTrade-nél) vagy külső (más brókereknél más kereskedési számlák 

felhasználásával) 

Nyugtázás / elfogadás 

23. A jelen Általános Szerződési Feltételek nélkülözhetetlenek és kötelező erejűek, és az 

ajánlattétel alapján pénzeszközök letétbe helyezésével a kereskedési számlára az ügyfél 

tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadta és beleegyezett abba, 

hogy köti ezeket a jelen feltételeket és / vagy az esetleges esetleges esetleges kiegészítő 

kereskedelmi feltételekkel kapcsolatban a TeleTrade weboldalán, a http://www.TeleTrade.eu/ 

oldalon. 

Igazságszolgáltatás 

24. Az összes jelenlegi kereskedelmi juttatási feltételeket a Ciprusi Köztársaság törvényei 

szabályozzák, és olyan viták esetén, amelyeket kölcsönösen nem lehet megoldani, a Ciprusi 

Köztársaság kerületi bíróságai kizárólagos joghatósága alá tartoznak. 

 


