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1. Ogólne 
1.1. Usługi VIP są dostępne dla klientów, którzy otworzą rachunek handlowy w TeleTrade-DJ 

International Consulting Ltd (dalej "TeleTrade") z minimalnym wymogiem depozytu                         

w wysokości USD lub EUR 50.000 (w oparciu o wybraną walutę rachunku) dla statusu VIP 

PROFESSIONAL SILVER. Dla statusu VIP GOLD minimalna kwota depozytu wynosi 100.000 USD 

lub EUR, a dla statusu VIP PLATINUM minimalna kwota depozytu wynosi odpowiednio 

500.000 EUR lub USD. 

1.2. Możliwe jest również wpłacenie środków na istniejące konto handlowe, aby kwalifikować 

się do usług VIP. 

1.3. Wpłacając środki na rachunek handlowy w ramach tej oferty, klient potwierdza, że 

zapoznał się z niniejszym Regulaminem Usług VIP i zgadza się na jego przestrzeganie. 

1.4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia usług VIP w każdym 

czasie. 

1.5. Status VIP klienta ( professionalsilver/ gold/ platinum) będzie przydzielany w zależności 

od ilości środków, jakie klient posiada na swoim koncie w skali miesiąca. 

1.6. Firma zastrzega sobie prawo do przydzielenia i/lub anulowania statusu VIP każdemu 

klientowi w dowolnym czasie, według własnego uznania. 

1.7. Do kalkulacji prowizji wliczane są tylko pozycje zamknięte, które spełniają wymagania 

zgodnie z TeleTrade Warunkami Spłaty wymienionymi na stronie internetowej SpółkiTerms 

and Conditions for Trading Benefits w zakresie okresu utrzymywania otwartej pozycji oraz 

różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia pozycji. 

 

2. Spread i rabaty swapowe 
2.1. TeleTrade zwraca swoim Klientom VIP część wydatków za zamknięte transakcje w danym 

miesiącu rozliczeniowym. Wysokość zwrotu zależy od statusu VIP Klienta i jest obliczana na 

podstawie wysokości spreadu przy zamykaniu pozycji oraz prowizji, którą Klient płaci za 

realizację swoich transakcji. Maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 10$ na lot. 

Zwrot zostanie przelany na konto klienta na początku każdego miesiąca przed 5 dniem 

miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Instrumenty kwalifikujące się do 

wypłaty prowizji za transakcje to CFD na FOREX i metale. 
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2.2. Jeśli klient miałby ujemne saldo, otrzymałby zwrot 20% za ujemne saldo. Natomiast jeśli 

wniosek o wypłatę lub przelew wewnętrzny zostanie przesłany na konto handlowe, rabaty 

mogą nie zostać zastosowane, a zwroty mogą nie zostać obliczone i przyznane. 

2.3. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę lub przelew wewnętrzny na konto handlowe, 

zniżki nie mogą być stosowane, a zwroty nie mogą być obliczane i przyznawane. Jeśli klient 

miałby ujemne przerzucanie, klient otrzymałby zwrot 20% za ujemne przerzucanie. 

2.4. Rabaty mogą nie być kompatybilne z innymi ofertami korzyści handlowych, które 

zapewniają dyskrecjonalne zniżki lub rabaty. Zwroty nie mogą zostać rozszerzone na konto 

klienta w przypadku, gdy otrzymał on już inne uznaniowe (tj. np. oferowane osobiście dla 

Klienta, a nie dostępne dla wszystkich kwalifikujących się klientów domyślnie) korzyści od 

Firmy podczas miesiąca rozliczeniowego. Zachęcamy klientów do zapoznania się z Warunkami 

handlowymi konkretnych programów korzyści handlowych, do których chcą się zapisać, aby 

zrozumieć czy takie programy będą kompatybilne ze Spreadem i Zniżką za Przerzucanie. 

Spółka nie zapewnia oferty korzyści handlowych klientom detalicznym zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

3. Zapytania/ Dalsze informacje 
Szczegółowe informacje dotyczące wysokości cash-back należnego przy każdym statusie VIP 

można znaleźć na stronie internetowej: http://www.teletrade.eu. W przypadku jakichkolwiek 

pytań dotyczących niniejszego Regulaminu Usług VIP, prosimy o kontakt mailowy 

(support@teletrade.eu) lub telefoniczny (+357 22007708) numer telefonu do dealing desku 

wyłącznie dla klientów VIP Gold i Platinum lub (+357) 22314160) numer ogólny dla wszystkich 

klientów. 

http://www.teletrade.eu/

