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1. Ogólne warunki
1.1. Usługa VIP jest dostępna dla klientów, którzy otwierają rachunek handlowy w TeleTradeDJ International Consulting Ltd (dalej "TeleTrade") z minimalnym depozytem w wysokości 50
000 USD lub 50 000 EUR (klienci otrzymują status VIP PROFESSIONAL). Dla statusu VIP GOLD
minimalny wymagany depozyt jest w wysokości 100 000 USD lub 100 000 EUR. Status VIP
PLATINUM dostępny jest dla minimalnego depozytu w wysokości odpowiednio 500 000 USD
lub 500 000 EUR.
1.2. Możliwe jest również zdeponowanie dodatkowych środków na istniejącym rachunku
handlowym, aby zakwalifikować się do usług VIP.
1.3. Wpłacając środki na konto handlowe w ramach tej oferty, klient potwierdza, że przeczytał
i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków korzystania z usług VIP.
1.4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków usług VIP w dowolnym czasie.
1.5. Status VIP klienta (professional / gold / platinum) zostanie przypisany zgodnie ze stanem
depozytu, który klient posiada na swoim koncie w ostatnim dniu miesiąca.
1.6. Firma zastrzega sobie prawo do przydzielania i / lub anulowania statusu VIP każdemu
klientowi w dowolnym momencie.
1.7. Prowizja obejmuje tylko zamknięte pozycje, które spełniają wymagania zgodnie z
TeleTrade Warunki Świadczenia Usług Handlowych w odniesieniu do czasu otwartych pozycji
oraz różnicy między ceną otwarcia i zamknięcia transakcji.

2. Obniżone spready i swap
2.1. W każdym miesiącu rozliczeniowym TeleTrade zwraca klientom VIP część kosztów za
zamknięte transakcje. Kwota zwrotu zależy od statusu VIP klienta i zostanie obliczona na
podstawie spreadu i prowizji, którą klient płaci za zrealizowane transakcje. Maksymalna kwota
zwrotu nie może przekroczyć 10 USD za jednego lota. Zwrot zostanie przekazany na konto
klienta do piątego dnia każdego miesiąca, po miesiącu rozliczeniowy. Kwalifikowanymi
instrumentami do wypłaty prowizji są kontrakty CFD na rynku FOREX oraz metale.
2.2. Jeśli zostanie dokonana wypłata lub przelew wewnętrzny pomiędzy kontami handlowymi,
rabaty i zwroty prowizji nie zostaną naliczone i przyznane.
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2.3. Jeśli klient w danym okresie rozliczeniowym zamknie transakcje z doliczonym negatywym
swapem, otrzyma zwrot 20% poniesionych kosztów z tego tytułu.
2.4. Premie nie mogą łączyć się z pozostałymi zwrotami za koszty transakcyjne. Zwroty
kosztów nie mogą łączyć się z innymi premiami (tj. oferowanymi osobiście klientowi, a nie
dostępną dla innych klientów) w danym okresie rozliczeniowym.
Klienci zobowiązani są do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami dla poszczególnych premii
tak, aby zrozumieć, które oferty mogą być kompatybilne ze zniżkami na spready i swapy.

Zapytania / dodatkowe informacje
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kwoty zwrotu kosztów transakcyjncych dla
każdego statusu VIP, zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej:
http://www.teletrade.eu
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków korzystania z usług VIP, wyślij
e-mail
(support@teletrade.eu) lub zadzwoń +357 22007708- numer telefonu do działu zajmującego
się wyłącznie obsługą klientów VIP lub (+357) 22314160, ogólny numer dla wszystkich
klientów.
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