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Bevezetés

A TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (a továbbiakban: "Társaság") befektetési vállalkozás
amelyet a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság szabályoz, №158 / 11 és működik
a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID) szerint.
A Szerződési Feltételek határozzák meg a margin kereskedés szabályait és az összes kapcsolódó 
intézkedést
az Ügyfél megbízásainak végrehajtását. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a Társaság
végzi:
 kliensfelhatalmazás (azonosítás);
 megbízások fogadása és végrehajtása;
 a tranzakciók / megrendelések rögzítése az Ügyfelek számláján.
A jelen Általános Szerződési Feltételek fő célja az Ügyfél és az Ügyfél közötti viták elkerülése
a Társaság az Ügyfél kereskedelmi számláinak működésével kapcsolatban. 

Elismerés

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ő olvasta, értette és elfogadta ezeket a feltételeket
a Társaság honlapján található információk mellett, többek között, de nem kizárólagosan
a "Jogi dokumentáció" online elérhető.

Az Ügyfél megrendelésének általános feltételei 

Az Ügyfél megrendelésének kezelési eljárása:
 -az ügyfél elküldi az utasítást az ügyfél terminálon keresztül;
 -az ügyfélterminál elküldi az utasítást a kiszolgálónak;
- az utasítás érvényességének ellenőrzése a Társaság kereskedelmi feltételei tekintetében;
- az utasítás ellenõrzésre kerül az Ügyfél számlájának megfelelõ pénzeszközök kielégítéséhez;
- az érvényes / hitelesített ügyfél utasításai a sorban vannak;
- a szerver megkapja a végrehajtási folyamat eredményét;
- a szerver elküldi a végrehajtási adatokat az ügyfél terminálnak;
- a végrehajtási információk az Ügyfél számára vannak kitéve. 

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges utasításokért
téves műszaki vagy egyéb hiba miatt. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Társaság megkapja
utasítást nem lehet törölni vagy törölni, kivéve, ha a Vállalat beleegyezik
törlés vagy törlés. Az Ügyfél azt is elfogadja, hogy a Megrendelés csak azután kerül végrehajtásra
a szükséges ellenőrzések befejeződnek, és a végrehajtás a Kereskedési kiszolgáló rekordjában kerül 
naplózásra.
Minden ügyfélmegbízást egy általános sorban dolgozzanak fel, általában az elsőtől az elsőtől 
kezdve. Azonban,
az Ügyfél rendelésének feldolgozásához szükséges időtől függően előfordulhat, hogy a
A megrendelések megfordulnak, így egy korábban benyújtott megrendelést egy későbbi időpontban 
végrehajtott naplózásra jelentettek be
idő a sorban következő sorrendhez képest. Az Ügyfél elfogadja, hogy a feldolgozás ideje és 
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a Piac és függőben lévő megrendelések végrehajtása függ a rendszer sorrendjének hosszától És így 
a vállalat nem garantálhatja. 

Margin kereskedelem 
A Társaság tőkeáttételt biztosít az Ügyfél számára. A tőkeáttétel a tőkeáttétel maximális 
tőkeáttételétől függ Az Ügyfél által a fiók megnyitásakor kiválasztott fiók, valamint a konkrét a 
pénzügyi eszköz paramétereit, amelyek a "Kereskedési feltételek" szakaszban vannak meghatározva
A vállalat honlapja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pénzügyi eszközök egyes csoportjai 
esetében, a margin követelményeket a Társaság ugyanazon a szinten érvényesíteni fogja az Ügyfél 
által kiválasztott Fiók maximális tőkeáttétele. Pozíció megnyitása érdekében az ügyfél köteles 
letétbe helyezni ("Initial Margin"). Információ az egyes instrumentumok Kezdeti Margin összegéről
a Társaságnál találhatók weboldal. A kezdeti margó az Ügyfél számláján blokkolva a pozíció 
megnyitásakor, Margin követelmények az új pozíciók megnyitásához, valamint a meglévők 
karbantartásához pozíciók függvényében, az Ügyfél összes pénzügyi pozíciójától függ. A A vállalat 
honlapján közzéteszi a pontos pozíciók volumen küszöbértékeit, minden esetben eszközök 
csoportja, ahol különféle margin követelményeket lehet alkalmazni. Az Ügyfél bármikor 
visszavonhatja a szabad árrést, vagy új pozíciók megnyitásához használható. Bár az Ügyfél nyitott 
pozíciókat tart, az Equity mérete csökkenthető vagy növelhető, mert az érintett piaci 
ármozgásokból. Így a Társaság megköveteli, hogy a Tőke nem kevesebb, mint a Stop Out szint. A 
leállítási szint összege az ügyfél számlájától függ típusú és megtalálható az ügyfél a 
http://www.teletrade.eu/ weboldalon. 

A szükséges margót nem lehet visszavonni az Ügyfél számlájáról, vagy a teljes összeg növelésére 
használhatja Nyitott pozíció. 

Ha a tőke a Stop Out szint alá esik, a Társaságnak joga van teljesen vagy részlegesen zárja be az 
Ügyfél Nyitott Pozíciók közül egy vagy többet az Ügyfél előzetes értesítése nélkül. A pozíció 
kényszerített bezárása attól a lehetőségtől függ, hogy hatékonyan végrehajthatja a pozíciót a Piaci 
ár, és ez nem függ az ilyen nyitott pozíció nyereségétől / veszteségétől egyéb tényezők. A Forced 
Close kerül végrehajtásra a megrendelések általános sorában Kereskedelmi kiszolgáló, a 
végrehajtás pontos időpontjában rendelkezésre álló áron, amely eltérhet a amely a Stop Out-t 
váltotta ki. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Társaság nem felelős a gyakorlatból eredő károkért az 
ügyfélszámla hiánya miatt, többek között a késedelem miatt az Ügyfél bejövő betéteinek jóváírása. 
Az Ügyfél elfogadja, hogy kizárólagos felelőssége nyomon követi a számlaegyenleg szintjét, és a 
letiltás elővigyázatosságát előterjeszti idejét, a nyitott pozíciók fenntartásához szükséges további 
forrásokat, vagy proaktívan kezelheti a nyitott pozíciókat pozíciókat úgy, hogy elegendő 
mozgásteret hagyjanak a számlákon. A Társaság értesíti a Társaságot Ügyfél előzetesen számlájuk 
potenciálisan nem elegendő tartalékkeretét a Margin Call kiadásával. Az a szint, amelyen a Margin 
Call aktiválódik, a Társaság honlapján szerepel. Ha, kényszerített bezárás esetén az Ügyfél 
kereskedelmi számláján lévő pénzösszeg negatívvá válik, a Az Ügyfél a kategorizálásától függően 
jogosult a kereskedésért fizetendő kártérítésre számlára, amely ellensúlyozná a számla egyenlege 
nulla ("Zero Balance Protection"). 
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Piaci megrendelések 

A piaci megbízásokat az "azonnali végrehajtás" vagy a "piac végrehajtása" az Ügyfél által választott
számla típus szerint. 

Az "Instant Execution" módszer szerint az ügyfél azonnal elküldi az utasításokat megnyomni a 
pozíciót a meghatározott eszközzel és összeggel összhangban a kereskedési terminál (Vásárlás / 
Eladás) gombját, vagy a pozíció teljes vagy részének bezárását nyomja meg a (Close ...) gombot a 
Market Order ablakban megadott áron. 

Amint az "At Request" Piaci Rendelés előírja, az Ügyfél számos tételt határoz meg és az eszköz, 
amely alatt a rendeletet végrehajtják. Miután megkapta az ügyfelek piacát A megrendelés, a 
lehetőség keresése a bejelentett eszközzel kezdődik, összhangban a meghatározott összeget. A Piaci 
ár megszerzését követően - az Ajánlat és a Kérdezés kerül az Ügyfélnek a Társaság terminálján. 
Általában a piaci ár idézése néhány másodpercet vesz igénybe. A vállalat mindent megtesz annak 
érdekében, hogy felgyorsítsa az idézet folyamatát. 

A Szövetség vállalja, hogy erőfeszítéseket tesz a szerverek és a terminálok karbantartására. 
Azonban a Az ügyfél megérti, hogy nincs olyan szoftver, amely teljesen megbízható lehet. Ebben az
esetben lehetetlen a megbízást a terminálon keresztül elküldeni, az Ügyfél számára ajánlott 
telefonszolgáltatásokat (az Általános Szerződési Feltételek 6. pontja). Az Ügyfél tudomásul veszi, 
hogy a a piaci ár a valós piacon eltarthat egy ideig, a volatilitástól, a jelenlegi méretétől függően 
tranzakciók, a várakozási sorrendek teljes száma a végrehajtásra adott időpontban. 

Az Extreme Market Situation következtében különböző időtartamok lehetnek. A A vállalat vállalja, 
hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja az ilyen késedelmeket. Ez azonban 
nem lehetséges hogy teljesen elkerüljék őket a valós piaci körülmények között. 

Az Ügyfélre meghirdetett ajánlati és ajánlati árak legfeljebb 5 másodpercig érvényesek. Az említett 
időszak után ha az ügyfél a Megrendelést megerősítette, akkor az alkalmazás töröltnek tekintendő. 
Ha az ügyfél megerősítette a rendeletet, a vételi / eladási művelet az ügyfél által jóváhagyott áron 
történik. Ezzel a rendelést a "Piaci ár" -ban hajtja végre. 

Ha az Ügyfél kérésre megkapta az Ajánlati / Eladási árakat, nyomja meg a Transaction (buy / sell) 
gombot, vagy ha az Ügyfélnek minden oka feltételezi, hogy megnyomta a megerősítő gombot, de 
ott a terminálon nincsenek változások, az Ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot a Társasággal annak
érdekében, hogy keresse meg az ügyet. 

Abban az esetben, ha az ár megváltozott a megrendelés feldolgozása során, a Társaságnak joga van 
új árat kínálnak (újbóli) az ügyfélnek, amelyet az ügyfél megegyezhet, vagy hanyatíthat. A "Market 
Execution" módszer szerint az Ügyfél elküldi az utasításokat vagy a Állítsa be a megadott 
meghatározott eszközzel és mennyiséggel a pozíciót a (Vásárlás / Eladás) gombra, vagy a pozíció 
egészének vagy egy részének bezárásához nyomja meg a gombot a (Bezárás ...) gombot.

 Az Ügyfél megbízása "Market Execution" technológiával történő pozíció megnyitására más áron 
lehet végrehajtani az Ügyfelek Piaci Rendelésében megadott jegyzett árra Ablak. Ezzel a 
módszerrel nem fogunk újra feltüntetni. 
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Minden esetben (mindkettő végrehajtási mód) a szükséges likviditás hiánya az Ügyfél megbízása 
elutasítható, vagy a végrehajtási idő növelhető. 

Függőben lévő rendelés 
A Függőben lévő megbízás elhelyezése érdekében az Ügyfél meghatározza az eszközt, számos 
tételt, egyfajta a Rend és az ár, amelynek szintje a Rend végrehajtásának kezdetét adja. A az ügyfél 
teljes felelősséget vállal a Megrendelésben megjelölt átruházott adatok pontosságáért. 

A függőben lévő megrendelések nem lehetnek közelebb a Limit vagy a Stop Order Level szinthez 
az aktuálisan Piaci ár. Kivételes esetekben, mint például a szélsőséges piaci helyzet, eltérnek ettől a 
szabálytól megtörténhet. Ilyen esetekben a függőben lévő megrendeléseket a lehető legjobb áron 
kell elhelyezni a piacon alkalmasak az Ügyfél függőben lévő megrendelésekre a GTC (jó addig 
törölt) megrendelések, amíg azok nem az Ügyfél lemondja, vagy nem hajtja végre, vagy eltávolítja 
az elégtelen árrés miatt. 

Függőben lévő rendelés amelyeket a végrehajtásra benyújtottak, de nem teljesítették a margin 
követelményeket, törlésre kerülnek azonnal az Ügyfél hozzájárulása nélkül. Az "azonnali 
végrehajtás" technológiára a Megrendelő bármikor törölheti vagy módosíthatja a függőben lévő 
megrendeléseket a Társaság működési ideje alatt, ha a megrendelésben megadott ár eltér a jelenlegi 
értéktől A piaci ár nem kevesebb, mint 10 pont (megrendelje a fagyasztási szintet). 

A "Market Execution" technológia esetében bármely Függőben lévő megrendelést az Ügyfél a 
Társaság működése alatt törölheti vagy megváltoztathatja óra, ha a Függőben lévő megbízás még 
nem telt el végrehajtásra (aktiválás) - nincs rend fagyasztási szint. Bármely változás az új piaci 
megbízásnak felel meg és a leírt szabályok szerint történik felett. 

Abban az esetben, ha a rendelést helytelenül helyezték el, az "Érvénytelen ár" értesítést az Ügyfél 
viseli. 

A Terminal Manual szerint: Buy Limit - vásárlás, feltéve, hogy a jövőbeni "ASK" ár megegyezik az
előre meghatározott értékkel. A jelenlegi az árszint magasabb, mint az elhelyezett megbízás értéke. 
Az ilyen típusú megrendelések általában be vannak helyezve előrejelzése, hogy a biztonsági ár 
bizonyos szintre esett; Buy Stop - vásárlás, feltéve, hogy a jövőbeni "ASK" ár megegyezik az előre 
meghatározott értékkel. 

A jelenlegi az árszínvonal alacsonyabb, mint az elhelyezett megbízás értéke. Az ilyen típusú 
megrendelések általában be vannak helyezve előrejelzése, hogy a biztonsági ár bizonyos szintet 
elérve tovább növekszik; Sell Limit - eladni, feltéve, hogy a jövőbeni "BID" ár megegyezik az előre
meghatározott értékkel. A jelenlegi az árszínvonal alacsonyabb, mint az elhelyezett megbízás 
értéke. 

Az ilyen típusú megrendelések általában be vannak helyezve előrejelzése, hogy a biztonsági ár 
bizonyos szintre emelkedik; Sell Stop - eladni, feltéve, hogy a jövőbeni "BID" ár megegyezik az 
előre meghatározott értékkel. A jelenlegi ár szint magasabb, mint az elhelyezett megbízás értéke. Az
ilyen típusú megrendelések általában be vannak helyezve arra számítanak, hogy a biztonsági ár, 
miután elérte a bizonyos szintet, továbbra is csökkenni fog; 
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Vételi Stop Limit - ez a típus a két első típus
kombinációja, amely a forgalomba hozatal végső sorrendje Buy Limit. Amint a jövő Ask ár eléri a 
megrendelésben jelzett értéket, a Buy Limit a megrendelés a megrendelésben megadott szintre 
kerül. A jelenlegi ár alacsonyabb, mint az, elérve a függőben lévő sorrendet; 

Eladási stop limit - ez a típus az eladási limit elhelyezésének leállítása. Amint a jövőbeni ajánlati ár 
eléri a megrendelésben feltüntetett értéket, a Eladási limit sorrendet a (z) a megrendelés. Az aktuális
ár magasabb, mint ami elérte a függőben lévő megbízást. A függőben lévő rendelési ár magasabb, 
mint a forgalomba hozatal ára. 

A Függőben lévő utasítások a Bezárás minden pozícióhoz mindig ragaszkodnak a pozícióhoz vagy 
a Függőben lévő megbízáshoz. Az összes bezárásra váró függőben lévő megbízás törlésre kerül az 
Ügyfél beleegyezése nélkül, ha és mivel hamarosan a megfelelő pozíció lezárva, vagy a megfelelő 
függőben lévő sorrendben törölve. 

Veszteség megállítása 

Ezt a rendelést a veszteségek minimalizálására használják, ha a biztonsági ár megkezdte a mozgását
veszteséges irány. Ha a biztonsági ár eléri ezt a szintet, a pozíció bezáródik automatikusan. Az ilyen
megrendelések mindig nyitott pozícióhoz vagy függőben lévő rendhez kapcsolódnak. A a brókercég
csak egy piaccal vagy egy függőben lévő megbízással együtt elhelyezheti őket. Terminál ellenőrzi a 
hosszú pozíciókat BID áron e rendelési rendelkezések teljesítéséhez, és az ASK-val rövid pozíciók 
árát. A Stop Loss megrendelés automatizálásához az ár követése után használhatja a Trailing Stop 
funkciót. 

Nyereség megállapítása

A nyereséges rendelés célja a nyereség elérése, ha a biztonsági ár elérte a bizonyos értéket szint. A 
megbízás végrehajtása a pozíció lezárását eredményezi. Mindig nyitva van pozíció vagy függőben 
lévő megbízás. A rendelést csak egy piaccal vagy egy függőben lehet kérni sorrend. A terminál 
ellenőrzi a hosszú pozíciókat BID áron a rendelési rendelkezések teljesítéséhez a rövid pozíciókra 
vonatkozó ASK áron. Függőben lévő megbízás végrehajtása akkor történik meg, ha (és ha) a piaci 
ár megegyezik vagy átlép a Megrendelésben meghatározott árat. A függőben lévő megbízások csak 
a végrehajtás után kerülnek elküldésre, azaz a feltételek az Ügyfél által a megrendelés aktiválására 
vonatkozóan megadott információkat a piacon a Vállalat. A függőben lévő megbízásból eredő 
kereskedési tranzakció csak a A vállalat ellenőrizte és megerősítette, hogy a Az ügyfél megtartja. 

Minden Függőben lévő Megrendelést a Társaság Kereskedési Szolgálatában lévő közös rendelési 
sorban hajtanak végre a megrendelés végrehajtásának pillanatában rendelkezésre álló árak. Az 
Ügyfél elfogadja, hogy az ár a amely a függőben lévő megbízás végrehajtása eltérhet a Ügyfél, és a 
különbség egyaránt lehet az Ügyfél javára vagy veszteségére.

 Az Ügyfél a Függőben lévő Megrendelés megadására, módosítására vagy megszüntetésére 
vonatkozó utasításokat csak a az adott pénzügyi eszköz aktív kereskedési idejét. Az ilyen 
utasításokat a Társaság, ha a benyújtás időpontjában: 
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-az adott kereskedési pozíció már lezárult vagy lezárult;  
-a folyamatban lévő Függőben lévő megbízás feldolgozása;  
-a vonatkozó Függőben lévő rendeletet már törölték; 

A Függőben lévő megbízások feldolgozása és végrehajtása csak a megfelelő kereskedési idő alatt 
történik pénzügyi eszközök. 

Függőben lévő megbízások végrehajtása a pozíció megnyitásához 

Miután az ügyfelek egy Függőben lévő Megrendelés által meghatározott aktiválási feltételei 
megindultak, a Megrendelés meg fog jelenni a következő lépésekben kell feldolgozni: 
a) az Ügyfél számláján ideiglenesen új pozíciót nyit meg; 
b) a margin követelményeket az Ügyfél teljes nyitott pozíciója tekintetében számítják ki figyelembe
véve az ideiglenes nyitott pozíciót; 
c) meghatározza a szabad marginot;
d) ha a szabad margin meghaladja a nulla értéket, akkor az ideiglenesen nyitott új pozíció 
megerősített;
e) ha a szabad margin nem nulla, akkor a Társaságnak jogában áll törölni ideiglenesen új pozíciót 
nyitott és törölte a megfelelő Függőben lévő megbízást 

A Take Profit és a Stop Loss Orders végrehajtása

Olyan esetekben, amikor a piaci feltételek a Függőben lévő megbízások számára nyitottak és zártak
egyidejűleg aktiválva, az ilyen Függőben lévő Megrendelések az alábbiak szerint hajthatók végre
lépések:

a) a Függőben lévő megbízás megnyitása a fent leírtak szerint történik;
b) a Függőben lévő megbízás végrehajtása után, ha a jelenlegi piaci feltételek megfelelnek
a függőben lévő rendelet feltételei, hogy bezárják ugyanazt a pozíciót, akkor ez utóbbi rend lesz
feldolgozott;
c) ha a jelenlegi piaci feltételek már nem felelnek meg a Függőben lévő megbízás feltételeinek
ugyanaz a helyzet, akkor az utóbbi rend törlődik a sorból, és nem lesz
végrehajtott. 

A megbízások érvényessége

A nap 24 órájában idézett pénzügyi eszközök esetében az összes függőben lévő megbízás GTC 
(Good)
Till Canceled ») státuszt és határozatlan időre fogadja el. Az Ügyfél korlátozhatja a
az ilyen megbízások érvényességi idejét a kívánt "lejárati" dátum és idő megjelölésével jelöli meg.
Olyan pénzügyi eszközök esetében, amelyek nem szerepelnek 24 órában, hanem korlátozott 
kereskedési szekciókban,

a Társaságnak jogában áll törölni a függőben lévő megbízásokat, amelyeket a végéig nem aktiváltak
a kereskedési szekcióban. 
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A Társaságnak jogában áll törölni minden olyan függőben lévő megrendelést, amelyet bármelyik 
törölt az Ügyfél vagy a Társaság az Ügyfél Fiók történetében, egy hónapos határidő elteltével a 
lemondás időpontja. 

A Társaságnak jogában áll törölni az Ügyfél függőben lévő megbízásait, amennyiben a Az Ügyfél 
számlája nem teszi lehetővé az ilyen megbízás végrehajtásához szükséges margót a jelenlegi árszint 
fenntartása. 

A végrehajtás pontossága 

Az azonnali végrehajtási technológia esetében a függőben lévő megrendelések a sorrend. 

Az indikatív ár bármilyen változása (abban az esetben, ha eltér a piaci ártól) azt jelenti, hogy 
függőben van A megrendelés végrehajtása nem indítható. 

Piaci végrehajtási technológia esetén a függőben lévő megrendelések piaci áron kerülnek 
végrehajtásra elérhető a Megrendelés végrehajtása pillanatában. Ha a megadott rendelési ár nem 
érhető el a a piac a megrendelést a legközelebbi elérhető áron fogja végrehajtani.

 Az Extreme Market Situation során az árajánlat az összetettség miatt bonyolultvá válik az 
árváltozás és egyes (csak ritkán) esetekben általában sok esetben lehetetlenné válik percek. Ebben 
az esetben, ha rendelkezésre áll a piaci ár megszerzésének lehetősége, a Megrendelésnek meg kell 
felelnie ilyen áron teljesítettek. Az adott ár eltérhet az eredetileg megrendelt mennyiségtől. 

A piac zárásakor (egy szünet "az éjszaka" egy ülésen piacokon és az éjjel-nappal piacok - 
szabadnapok esetén) a függőben lévő megrendelések végrehajtása nem lehetséges. 

A Függőben lévő megbízás, amely a kereskedési időszak végén nyitott megbízás, érvényben marad 
a következő munkamenet. 

A megrendelések végrehajtásának megtagadása

A társaság fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a pénzügyi kereskedelemről szóló utasítás 
végrehajtását
ha a Társaság alapos okkal feltételezi az Ügyfél végrehajtását
megrendelés:
- befolyásolja a piac rendezett funkcióját;
- hozzájárul az illegális alapok pénzmosásához;
-bármilyen módon érinti a kereskedési terminál szabályos funkcióját.
- Hozzájárul a piaci manipulációhoz, csaló tevékenységhez, önkéntes vagy akaratlanul
az ügyfél arbitrázsban való részvétele, amely nem kapcsolódik a piaci elégtelenségekhez, beleértve, 
de nemkorlátozva a késleltetésre és a SWAP arbitrázsra

Az Ügyfél elfogadja azt is, hogy a Társaságnak jogában áll megtagadni a megbízás teljesítését
(beleértve a függőben lévő rendeletet is) abban az esetben, ha:
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- alapos okkal feltételezi, hogy a Megrendelésre vonatkozó Idézet nem tükrözi
a tényleges piaci feltételek bármilyen okból, Free Margin az Ügyfél számláján nem
elegendő ahhoz, hogy a Megrendelés szerinti pozíciót megnyissák;
-a rendeletet nem piaci áron nyújtják be;
 a Megrendelés az elszámolási időszakban 00:00 és 00:05 óra között történik (Trading Server
időzóna);
- a rendeletet az extrém piaci helyzet idején nyújtják be
- technikai hiba történt, ami a kereskedési platform ideiglenes képtelenségéhez vezetett
folyamatrendelések;
- a Rendelést el kell utasítani a Végrehajtási Helyszínen, ahol azt megbízás céljából megküldték;
- az ügyfél nyitott pozícióinak száma meghaladja a pozíciók maximális pozícióját
a Kereskedelmi Szerver;
- a Megrendelés nyitó árán a Stop Loss Order került benyújtásra.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Társaságnak jogában áll megtagadni a Megrendelés végrehajtását az 
esetekben a fentiekben ismertetett módon. 

Megrendelések küldése a telefonon keresztül
A megrendelés az erre a célra rendelkezésre bocsátott telefonszolgáltatással érhető el. Az Ügyfélnek
engedélyezési eljárásnak kell alávetni. A számlaszám (amelynek száma megegyezik a
szerződés) és a bejelentkezéshez (bejelentkezés a kereskedelmi terminálhoz). Után
az engedély meg van erősítve, az Ügyfél Megrendeléseket küldhet, megváltoztathatja és törölheti a 
Megbízásokat stb
az Ügyfél és a Társaság ügyintézője közötti telefonos ügyletről
a következő oldalakon.
Minta a telefonos tranzakció 
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Az ügyfél felelős a továbbított utasítások pontosságáért telefonos szolgáltatáson keresztül. A 
telefonon küldött összes utasításnak ugyanolyan ereje van, mint a kereskedéssel közvetített 
megbízások Terminál az interneten keresztül, és ugyanazok a szabályok érvényesülnek.

 Engedélyezés (azonosítás) / felvétel 

Az Ügyfél az Ügyfél által használt bejelentkezési és jelszavakat (Trader és Investor password) 
használja a kereskedési számla nyilvántartásba vétele után hoz létre, mielőtt az alapokat letétbe 
helyezik. A cég nem tárolja az Ügyfél jelszavait, ezért nem ellenőrzi azok integritását és 
biztonságát. A Az Ügyfél tehát teljesen, teljes és feltétlenül felelős a saját biztonságáért jelszavakat. 
A Társaság nem felelős a kereskedésből származó jogosulatlan pénzkivonásért Fiók és / vagy 
illetéktelen kereskedelmi műveletek. 

Telefonos felhatalmazással az Ügyfél használja bejelentkezési vagy számlaszám. Abban az esetben, 
ha az Ügyfél átadja azonosító adatait (számlaszám, jelszavak, bejelentkezés stb.) egy harmadik 
személynek, a tranzakció végrehajtásáért a az Ügyfél, valamint a tranzakciók összes pénzügyi 
eredményét az Ügyfél vállalja. A kereskedő terminál biztosítja az Ügyfél és a Társaság 
tevékenységének rögzítési mechanizmusát (A Kereskedési Terminál "Folyóirat" lapján). A 
távközlési folyamat során a tárgyalások az Üzemeltető és az Üzemeltető között a mágneses 
hordozóra van mentve. Az adott felvétel mechanizmus lehetővé teszi a viták esetleges rendezését. 

Jelszavak helyreállítása

Mivel a Társaság biztonsági okokból nem tárolja az Ügyfél jelszavait, az ügyfél visszaszerezhet
elfelejtette a Kereskedő és a Befektetői jelszavakat, csak újraindítással és újak létrehozásával.
Az Ügyfél a jelszavakat ügyfél-bejelentkezésükre állíthatja vissza, ha jegyet helyez el a 
Társasághoz 
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új jelszavakat kér, mely esetben ideiglenes új jelszavakat generál És az Ügyfél e-mail címére 
továbbítja a Társaságnál. Kézhezvételét követően az újonnan generált jelszavakat az Ügyfél köteles 
azonnal megváltoztatni mind a kereskedő, mind a befektető jelszava. Az Ügyfél elfogadja, hogy 
abban az esetben, ha nem változott az ideiglenes kereskedő jelszavát és a Befektetői jelszót 
közvetlenül a Társaság, akkor azok felelősek lesznek a lehetséges expozíció következményeiért 
ideiglenes jelszavak harmadik felek számára, amelyek többek között a jogosulatlan hozzáférést 
eredményezik az Ügyfél e-mail fiókját. 

Az ügyfelek egy fiók megnyitásakor is választhatnak egy gyors jelszó-helyreállítási eljárás 
engedélyezéséhez erre a konkrét számlára. Azoknál a fiókoknál, ahol gyors a helyreállítási 
lehetőség engedélyezve, a Az ügyfél képes lesz a jelszavak visszaállítására közvetlenül a kliensek 
bejelentkezési oldaláról is a tevékenységet a Társaság által az 

Ügyfél regisztrált telefonjára küldött SMS kóddal megerősítve szám. A jelszavak gyors 
helyreállításának funkciója mindegyikhez csak egyszer engedélyezhető a fiókokat, és ha később az 
Ügyfél letiltja, a jövőben nem engedélyezhető újra.

 Hasított 

A részvényekről szóló СFD-szerződés szerinti nyitott pozíció esetén, az Ügyfélnél végzett 
felosztással vegye figyelembe, hogy a változások automatikusan átmentek a terminálra. 

Például: az ügyfél AAA részvényeket vásárol: 

2004.10.16 - 1000 db AAA részvény 75,02-ben vásárolt. 2004. október 23. - osztott eljárás 1.70-es 
együtthatóval. A legutóbbi idézet 2004.10.23 - 76.07 után a részlet: 

2004.10.16. 1700 db 44,13 részvény. 75,02 / 1,70 = 44,13 és 1000 * 1,70 = 1700. Így az árrés 
összege nem változik, valamint a tőke és a tőke összege sem változik a Tranzakcióból származó 
jövedelem. Split közben lehetnek olyan helyzetek (mint a példában), amelyekben az Open Position 
méret nem lesz egy tételre kell szorozni. 

Az ilyen pozíciót az Általános Szerződési Feltételek szerint kell kiszolgálni, de csak úgy zárható le, 
hogy a A Pozíció zárt része nem volt kevesebb, mint egy tétel, és (egyidejűleg) a maradék rész volt 
szorozva egy tételre. Ha ez nem lehetséges, a pozíciót csak teljesen lehet lezárni. futures 

A határidős kontraktusokra vonatkozó СFD kereskedés során emlékezni kell arra, hogy a határidős 
ügyletek lejárati idejével rendelkeznek. A kereskedés csak a legrövidebb határidős ügyletekkel 
lehetséges. A szerződés lejártakor minden nyitott pozíciókat a CFD-ben a határidős ügyletekben, ha 
az Ügyfél nem zárta be, lépjen a következő futamidejére szerződés. Az СFD-nek a határidős 
ügyletekkel folytatott kereskedése a fent leírt szabályok szerint történik. Nyitott helyzetben 
egynapos átütemezés a következő napra 
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Abban az esetben, ha az Ügyfél egyik napról a másikra nyitva hagyta a nyitott pozíciót a következő 
kereskedési napra bármilyen devizapárt vagy más pénzügyi instrumentum, az egynapos swap kerül 
felszámolásra vagy a kereskedési számláról a kereskedés után kereskedési szekció lezárása. 

A swapok mérete a Kereskedési feltételeknek megfelelően történik. Abban az esetben, ha az Ügyfél 
egyik napról a másikra nyitva hagyta a nyitott pozíciót a részvények vagy határidős ügyletek 
következő kereskedési napjára a jutalékdíjat vagy az osztalékkiegyenlítést a kereskedési számláról 
számolják fel vagy adják hozzá СFD ülésszakasz. A jutalék nagysága vagy az osztalék módosítása a
Kereskedési feltételek. 

Könyvelés és elszámolás 
A Társaság könyvelést vezet a Társaság és az Ügyfél kölcsönös pénzügyi kötelezettségeiről az 
Ügyfél által az Üzemeltetési Megállapodás szerinti Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és 
alapon történő felhasználásával kapcsolatban az Ügyfél nyitott pozícióin és pénzeszközeinek 
egyenlegeiről a Társasággal. A Társaság az Ügyfél részére fennálló pénzügyi kötelezettség az 
Ügyfél kereskedési számláin és bármely más szavatolótőkének egyenlege nem realizált nyereség az 
Ügyfél nyitott pozíciójában. 

Az Ügyfél pénzügyi kötelezettsége a Társaságnál az Ügyfél nyitott pozícióinak bármely nem 
realizált veszteségét. Olyan esetekben, amikor technikai vagy infrastrukturális kudarcok vagy 
bármely más előre nem látható körülmény miatt vagy vis maior események, amelyek 
eredményeként a Társaság nem tudta pontosan meghatározni nem realizált nyereség és veszteség 
összege az Ügyfél nyitott pozícióinál, a kölcsönös elszámolás a Társaság és az Ügyféllel szembeni 
pénzügyi kötelezettségek a Társaság és az Ügyfél közötti összegek alapján kerülnek felhasználásra 
az Ügyfél elszámolásaiban szereplő szavatolótőkek, valamint az utolsó kereskedési naptól számított
nem realizált nyereség és veszteség Bezárás (23:59:59 Trading Server időzóna). 

A kereskedési célú nyereség vagy veszteség az Ügyfél számláján az Ügyfél zárásakor kerül 
elszámolásra a megfelelő pozíciókat. A tranzakciókra kivetett jutalékokat a nyitó és a az egyes 
szakmák lezárása. A swap díjak a pozíció lezárásának pillanatában kerülnek alkalmazásra az előző 
kereskedési naptól átvitt. A járulékos költségekhez kapcsolódó díjak és jutalékok befektetési 
szolgáltatásokat és az Üzemeltetési Megállapodás alapján az Ügyfél részére nyújtott egyéb 
szolgáltatásokat az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó konkrét feltételek és feltételek szerint terhelik.

 Inaktív / archivált fiókok 
Az ügyfél tudomásul veszi és megerősíti, hogy a Társaságnál tartott bármely kereskedelmi számla 
(ka) t, amelyek inaktív több mint 90 egymást követő naptári napot inaktív számláknak kell 
tekinteni. Az inaktivitás azt jelenti, hogy az ügyfél nem fejezte be a kereskedő azonosítási eljárását 
a a kereskedelmi terminál sikeres bejelentkezési és jelszó használatával. Az ügyfél tudomásul veszi 
és megerősíti, hogy bármely inaktív fiók (ok) archiválásra kerül ami azt jelenti, hogy a kereskedési 
terminál engedélyezése, kereskedése vagy a mérleg-megtekintési műveletek nem lesznek elérhető 
az ügyfél számára. 

Ha egy Fiók inaktívnak és archiváltnak minősül, minden rendelkezésre álló kereskedelmi előnynek 
meg kell felelnieeltávolítva a fiókból. 
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Az inaktív vagy archivált fiók (ok) újraaktiválása nem lehetséges. Ha volt pozitív egyenleg
a kereskedési számla archiválása előtt az Ügyfélnek új kereskedelmi számlát nyitnia kell a saját 
számláján Ügyfél Belépés és utasítás elküldése a pénzeszközök átutalásához az új fiókba a 
Kérdések segítségével részben az Ügyfél belépésével.

Változtatások
A Társaság bármikor módosíthatja / módosíthatja a jelen Feltételeket
előzetes értesítés nélkül. Az Ügyfélnek tanácsos rendszeresen meglátogatni a Társaság honlapját
és figyelemmel kísérheti a szabályozási dokumentumok esetleges módosításait.

Viták
Abban az esetben, ha az Ügyfél úgy véli, hogy a Társaság cselekményei vagy mulasztásai a
az Üzemeltetési Szerződés bármely rendelkezésének megsértése esetén az Ügyfél közli aggodalmait
a Társaság vállalja, hogy tisztességesen értékeli az ilyen aggályokat és biztosítja a
megalapozott válasz. 

Megbízás kezdeményezésére az Ügyfél a Társasághoz egy jegyet bocsát a Ügyfél Login oldaláról, 
amely a leginkább az Ügyfél helyzetének jellegéhez kapcsolódik. Az Ügyfél elfogadja hogy a 
Társaság nem képes válaszolni az Ügyfél által indított vitákra harmadik személyek 
igénybevételével (pl. webes fórumok, táblák stb.), közösségi média, telefonon vagy faxon vagy 
harmadik útján olyan felek, akiket az Ügyfél nem megfelelően engedélyezett jogi képviseletre. 

A Társaság törekszik arra, hogy az Üzemeltetési Megállapodásnak megfelelően minden vitát 
rendezzen, és adott esetben az Operatív Egyezmény által kifejezetten nem szabályozott helyzetekre,
az általánosan elfogadott módon az elfogadott piaci gyakorlatokat, az alkalmazandó törvényeket és 
szabályokat, valamint az általános etika alapelveit amely magában foglalja az Igazságosságot, a 
becsületességet, az integritást, az Ügyfél iránti tiszteletet, a méltányosságot és az igazságosságot. 

A fentiektöl függetlenül a Társaság nem vállal semmilyen felelösséget a Ügyfél saját érdekeik, 
valamint minden és minden pénzügyi veszteség vagy erkölcsök betartása érdekében cselekedni a 
fentiekből eredő károk, beleértve többek között elmaradt nyereséget. 

Abban az esetben, ha a Társaság hibásan végrehajtotta az Ügyfél számláján a Stop Out szolgáltatást 
köteles visszaszerezni az Ügyfél pozícióit az ilyen Stop Out miatt. Az ügyfél Elfogadja azonban, 
hogy a Társaság nem felel a veszteségekért vagy a kapott nyereség elmaradásáért az ilyen pozíciók 
utólagos leengedése olyan áron, amely eltér az árától lehetett volna zárva, ha a hibás Stop Out nem 
történt meg. Az Ügyfél elfogadja hogy a hibás Stop Outokból eredő jogviták megoldása esetén a 
Társaságnak jogában áll hajtsa végre a Stop Loss (Veszteséges veszteség) vagy a Take Profit 
(Veszteséges veszteség) műveleteket ugyanabban a kronológiai sorrendben, amelyikben ha a hibás 
Stop Out nem történt meg. 

Abban az esetben, ha a Társaság elmaradása miatt az Ügyfél Stop Loss vagy Take Profit rendje van 
nem hajtották végre, annak ellenére, hogy az összes vonatkozó feltétel teljesült a Társaság bezárja a 
pozíciót, miután a mulasztást felfedezték, vagy a Önállóan, vagy az Ügyfél vitájára vonatkozó 
vizsgálat során a jelenlegi piacon 
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és az Ügyfél egyenlege alapján módosítja a pozíció értékének különbségét az ár, amelyen a pozíciót
be kellett volna zárni, és a tényleges záróárat. 

Panasztételi eljárás
Abban az esetben, ha az Ügyfél úgy véli, hogy az általa kezdeményezett vitát a Társaság nem 
oldotta meg
tisztességesen panaszt nyújthat be. Panasz, ami az elégedetlenség kifejezése
az ügyfelek számára a Társaság által nyújtott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet az ügyfélnek be 
kell jelentenie
a Társaság az alábbi kommunikációs eszközök valamelyikével:
 Ügyfél belépés;
 e-mail cím: complaints@teletrade.eu;
 fax: +357 22 51 44 42;
 postai úton a vállalat címén: 5 Esperidon, 4. emelet, 2001, Nicosia, Ciprus. 
Szójegyzék 
Kérdezd meg - az adott pénzügyi eszköz megvásárlásának árát. 

Ajánlat - az adott pénzügyi eszköz eladási ára. 

Egyenleg - az Ügyfél Fiók nyitott pozíció nélküli értéke.

 Részvény - a kereskedési számla összes olyan pénzeszköze, amely tartalmazza az aktuális P / L 
értéket minden nyitott értéken a jelenlegi piaci áron számított pozíciók. 

Zárt pozíció - a külföldi devizákban fennálló kitettségek, amelyek már nem léteznek. A folyamat 
bezárása a pozíció az, hogy eladja vagy vesz egy bizonyos pénznemet, hogy ellensúlyozza az 
azonos mennyiségű nyitott pozíció. 

Megrendelés - utasítás a kereskedelem végrehajtására meghatározott idézetben. Indikatív árak 
(árajánlat) - az árak a terminálon vagy telefonon keresztül az Ügyfélnek szállíthatók tájékoztatni az 
ügyfelet a jelenlegi piaci feltételekről. 

Indikatív árak azok az árak, amelyeken a tranzakciókat már a piaci szereplők vezetik, valamint az 
általuk bejelentett árakat résztvevőket. Fontos, hogy ne keverjük össze őket a piaci árral. Az ár 
változása (abban az esetben ha ez nem egyezik meg a piaci árral) nem kezdeményezheti a függőben 
lévő megbízások végrehajtását. 

Az azonnali végrehajtás - Piaci megbízások végrehajtása nélkül, azonnali idézési kérelem nélkül 
utasítás a Vásárlás / Eladás eszközre a Market Order ablakban megadott áron.

 Eszköz - deviza párok, СFD-szerződések vagy egyéb eszközök. 

Ügyfél - olyan személy, aki a Társasággal kötött szerződést kötött a szükséges szolgáltatásokért 
kereskedelmi pénzügyi eszközök. 

Társaság - TeleTrade-DJ Nemzetközi Tanácsadó Kft. 
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Ügyfél belépés - webes felület, amely lehetővé teszi a TeleTrade-DJ International által nyújtott 
szolgáltatásokat Consulting Ltd., valamint információforrás. A Client Login személyes titkosítást 
tartalmaz olyan információ, amely csak az egyéni felhasználók számára érhető el és hitelesítési 
beállításokkal védett (bejelentkezés és jelszó). Az Ügyfél-bejelentkezés a következő címen érhető 
el: https://my.teletrade.eu, valamint a (z) TeleTrade-DJ Nemzetközi Tanácsadó Kft. honlapja 

A Lot-értesíti az Instrumentum szabványos mennyiségét, amelyet az utasításoknak megfelelően 
lehet megvásárolni / értékesíteni. 

Margin / marginális követelmények - a befektetőnek letétbe helyezett szükséges tőke biztosítsanak 
egy pozíciót. 

Kezdeti Margin - a minimális alapok a pozíció megnyitásához. Kötelező margin - a teljes nyitott 
pozíció fenntartásához szükséges pénzeszközök.

 Nem lehet idézni - próbálkozzon később - egy terminál ablak üzenetet, amely az Ügyfél megbízását
jelezte elutasították. A megbízás elutasításra kerül, ha az ügylet végrehajtása nélkül történik. 

Nyitott pozíció - az összesített kockázati közzététel, amely a tételek vásárlásából vagy eladásából 
ered a későbbi ellenkövetelésekre vonatkozó Ügyfél utasításainak megfelelően zárja / rendezi ilyen 
piaci ügyletek / közzétételek. Aktív kereskedelem a vonatkozó nem realizált P & L-vel, amely nem 
egyenlő és ellentétes ügyletekkel ellensúlyozta.

 Függőben lévő megbízás - a jövőben végrehajtandó megbízás, és lehetséges, hogy a a jelenlegi ár 
és a végrehajtási ár közötti különbség a jövőben. 

Tőkeáttétel - a tranzakcióhoz szükséges tranzakció értékének és a Kezdeti Margin aránya.

 Margin Call - egy bróker vagy kereskedő kérése további pénzeszközökhöz vagy más biztosítékhoz 
garantálja a teljesítményt olyan helyzetben, amely az ügyféllel szemben történt. 

Piaci végrehajtás - - Rendelési technika a piaci megbízások végrehajtásához a mélységtől függően a
piacon. A Piacfelügyelet alatt nincs újratervezés, és a megbízás a legjobb rendelkezésre álló ár a 
piacon a végrehajtás időpontjában. 

Csúszás - a Függőben lévő megbízás végrehajtott ára és a Ügyfél. Újbóli ajánlat - Ez akkor fordul 
elő, ha az Ügyfél által kért ár nem érhető el és a Társaság az aktuálisan megvásárolt árat újra 
feltünteti az Ügyfél részére végrehajtásra. Az ügyfél kifejezetten beleegyezik abba, hogy a 
végrehajtás előtt elfogadja az újratöltett árat. Az újbóli jegyzések eredménye az azonnali 
végrehajtás kiválasztásával. 

Általános Szerződési Feltételek - adott szabályok. Piaci ár - az az ár, amelyen a Társaság az Ügyfél 
megbízásából vásárolhat vagy adhat el Eszköz adott pillanatban. 
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Pips - a legkisebb árváltozás bármilyen deviza. 

Szabad Margin / Rendelkezésre álló Alapok - a Fiókban lévő minden készpénz, amelyet a Nyílt 
módon nem használnak Pozíciókat. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti margó mínusz Margó (Margin 
szükséges a pozíció megnyitásához).

 Kereskedési művelet - Ügyfél által végzett vásárlás vagy értékesítés. 

Rendszeridő - idő egy kereskedői terminálon. 

Spread - az ajánlat és az árak közötti különbség. A piacnak megfelelően változhat a Társaság 
határozza meg 

Stop stop - az a pont, amelyen az összes aktív pozíció automatikusan lezárható a az ügyfél 
tartalékának olyan szintre való csökkentése, amely már nem tudja fenntartani a nyitott pozíciót. 

Floating Spread - a változás, amely változik a nap folyamán, a piaci volatilitástól függően és 
rendelkezésre álló likviditás. Lehet, hogy szűk, de a nagy volatilitás alatt ez kibővülhet jelentősen. 
Kereskedési számla - Az ügyfél számlája a marginális kereskedéshez. 

Terminál - a Társaság által nyújtott program, kereskedelmi terminál. A terminált a Megrendelő 
megbízások teljesítésére a Tranzakciók teljesítéséhez, a a piaci helyzet, valamint a rögzítési 
műveletek esetében. 

Árváltozás - a terminál ablakában egy üzenet jelenik meg, amely megmutatja a műveletet piaci 
körülmények között. Az ilyen helyzet nagyon ritkán fordul elő például, ha szélsőséges helyzet a 
piacon. 

Extrém piaci helyzet - egy bizonyos kereskedelmi helyzet, amelyben lehetetlen végrehajtani a 
megrendeléseket. Ennek oka lehet a piacon alacsony tranzakciók, alacsony likviditás, központi bank
beavatkozás, fontos hírek és egyéb események közzététele, amelyek a piac hiányához vezetnek 
árakat egy bizonyos időre vagy nagyon gyors árváltozásokra. 

GYIK 

Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos minden kérdést az Ügyfélnek kell címezni 
Támogatási osztály. 

Ügyfélszolgálat 
E-mail: support@teletrade.eu 
Telefon: +357 22 51 44 42 
Fax: +357 22 51 44 42 
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