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1. Általános  

1.1. A VIP szolgáltatásokat azoknak az ügyfeleknek ajánljuk  akik a TeleTrade-DJ International Consulting Kft. 

képviseleténél (A továbbiakban: TeleTrade) kereskedési számlát nyitnak meg, amelynek minimális 

betétlekötési követelménye 50.000 EUR vagy USD (a kiválasztott bankszámla alapján). VIP GOLD státusszal 

rendelkezőknek a minimális betétlekötési követelmény 100.000 EUR vagy USD, a VIP PLATINUM státuszra 

pedig a minimális betétkövetelmény 500.000 EUR vagy USD. 

1.2. Lehetőség van arra is, hogy befizetést helyezzenek el egy meglévő kereskedelmi számlára ahhoz, hogy 

jogosultak legyenek a VIP szolgáltatásokra. 

1.3. Azáltal, hogy a VIP szolgáltatások ajánlat alapján pénzt helyez el a kereskedési számlára, az az ügyfél 

tudomásul veszi, hogy elolvasta, és beleegyezik az Általános Szerződési Feltételekbe. 

1.4. A Teletrade fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a VIP szolgáltatás feltételeit. 

1.5. Az ügyfél VIP státusza (professzionális / arany / platina) a számláján havi rendszerességgel megítélt 

pénzösszeg alapján kerül hozzárendelésre. 

1.6. A Teletrade fenntartja magának a jogot, hogy a VIP státuszt bármikor hozzárendelje és / vagy törölje 

bármelyik ügyfélnek saját belátása szerint. 

1.7. A jutalék kiszámítása csak zárt pozíciókat foglal magában, amelyek megfelelnek a TeleTrade 

Kereskedelmi Jutalékokra vonatkozó feltételeknek a nyitott pozíciós tartási időszakra és a pozíció nyitott és 

záró ára közötti különbségre. 

 

2. Spread és swap kedvezmények  

2.1. A TeleTrade visszatéríti a VIP Ügyfelei részére a számlázási hónap során a zárt tranzakciókra fordított 

kiadásokat. A visszatérítés összege az ügyfél VIP-státuszától függ és kiszámításra kerül a pozíció lezárásakor 

elért spread összeg és a jutalék alapján, amelyet az ügyfél az ügyleteinek végrehajtásáért fizet. A 

visszatérítés maximális összege tételenként nem haladhatja meg a 10 USD összeget. A visszatérítés a 

számlázási hónapot követő hónap 5. napját megelőző minden hónap elején átkerül az ügyfél számlájára. A 

tranzakciókra kifizetendő támogatható eszközök a FOREX és a CFD fémek. 
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2.2. Ha a kereskedési számlára visszavonási vagy belső átutalási kérelmet nyújtanak be, akkor a 

kedvezményeket nem lehet alkalmazni, és a visszatérítést nem lehet megadni és kiszámítani. 

2.3. Ha ügyféllel szembeni negatív átfutás következett be, akkor a kliens 20% -os visszatérítést kap a negatív 

átfedésért. 

2.4. A Kedvezmények lehetséges, hogy nem kompatibilisek a diszkrecionális vagy kedvezményekkel 

rendelkező kereskedelmi előnyökre. A visszatérítési kifizetések nem terjeszthetők ki az ügyfél számlájára, 

ha már megkapta a diszkrecionális (azaz személyesen az Ügyfélnek felajánlott értéket, mintsem az összes 

jogosult ügyfél számára elérhetővé vált) a számlázási hónap során nyújtott előnyöket. Az ügyfeleket arra 

bíztatják, hogy ellenőrizzék a konkrét kereskedelmi előnyök Általános Szerződési Feltételeit, amellyel 

jelentkeznek, annak érdekében, hogy megértsék, hogy ezek a programok összeegyeztethetők-e a Spread és 

a Rollover kedvezményével. 

 

Érdeklődés / További információk  

Az egyes VIP-státuszokkal fizetendő készpénz összegének pontos tájékoztatását a http://www.teletrade.eu 

weboldalon találják.  

Ha bármilyen kérdése van a VIP Szolgáltatási Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk 

(office@teletrade.hu) vagy hívjon minket (+36 70 324 7578)! 


