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Introduction

Introducere

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd
a Company, with its registered office at 12
Esperidon, 4th floor, 1087 Nicosia, Republic of
Cyprus (hereinafter - the “Company”),
provides this Agreement on setting and using
Stop out level, as a public contract-offer to all
Clients.

TeleTrade-DJ International Consulting
Ltd este compania cu sediul pe 12
Esperidon, 4th floor, 1087 Nicosia, Cipru (în
continuare - “Compania”), a conceput acest
Acord privind stabilirea și utilizarea
nivelului Stop-out ca și contract de achiziții
publice - ofertă pentru toți clienții.

1. Subject of the Agreement

1. Subiectul Acordului

1. The Client sets a Stop out level and the
Company will stop trading on the trading
account opened in the Company, under the
terms and conditions of the present
Agreement.

2.

Eligibility of Stop out setting

2. To set a Stop out level a new Client must open
a trading account in the Company and make a
deposit in the trading account via the Client
Login at the website: https://my.teletrade.eu

3.

Using and deactivating Stop out

3.1
Setting the Stop out level on the Client's
trading account means that if and when the
amount of available funds in the trading
account of the Client becomes less or equal to
the Stop out level, the Company will have the
right to liquidate Open positions in the trading
account in whole or in part without notice.
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1. Clientul stabilește un nivel de Stop out și
Compania va opri tranzacționarea în
contul de tranzacționare deschis în
cadrul Companiei, în termenii și în
condițiile prezentului Acord.

2.

Criterii de eligibilitate

2. Pentru a stabili un nivel de Stop out, Clientul
trebuie să deschidă un cont de tranzacționare în
companie și să facă un depozit în contul de
tranzacționare prin intermediul Loginului de
Clientul pe site-ul: https://my.teletrade.eu

3.

Utilizarea și dezactivarea Stop
out-ului

3.1 Stabilirea nivelului de Stop out în contul de
tranzacționare al Clientului înseamnă că,
dacă valoarea fondurilor disponibile în
contul de tranzacționare al Clientului devine
mai mică sau egală cu nivelul de Stop out,
Compania va avea dreptul să lichideze
Pozițiile deschise în cont, în întregime sau
partial, fără notificare.

3.2
If there are any credit funds on a Client's
trading account, the Company will liquidate all
open positions in whole or in part without
notice when the available funds in the trading
account of the Client will be less or equal to
the set Stop out level plus any credit amounts.
3.3
After Stop-out level is reached, the
Client must release Stop-out in order to be
able to open new positions in the trading
account
3.4
After the automatic closing of all
transactions the exact balance of the Client's
trading account may be either higher or lower
than the set value of Stop-out. The amount of
deviation between the Client’s trading
account balance and the set value of Stop-out
will be determined by the changing market
rate quotations at the moment when Stop-out
level was reached and by the number of open
lots on the Client’s trading account at this
moment.

3.5
To release Stop out the Client must
login to their Client Login at the website:
https://my.teletrade.eu
3.6
This Agreement shall terminate when
the Client releases Stop-out via their Client
Login at the website: https://my.teletrade.eu

3.2 În cazul în care există fonduri de credit în
contul de tranzacționare al Clientului,
Compania va lichida toate pozițiile deschise
în întregime sau parțial fără notificare
atunci când fondurile disponibile în contul
de tranzacționare al Clientului vor fi mai
mici sau egale cu nivelul Stop out stabilit
plus orice sumă de credit.
3.3 După atingerea nivelului Stop-out, Clientul
trebuie să elibereze Stop out-ul pentru a
putea deschide noi poziții în contul de
tranzacționare.
3.4 După închiderea automată a tuturor
tranzacțiilor, soldul exact al contului de
tranzacționare al Clientului poate fi mai
mare sau mai mic decât valoarea setată
pentru Stop out. Valoarea deviației dintre
soldul contului de tranzacționare al
Clientului și valoarea Stop out-ului stabilit,
va fi determinată de cotația cursului de
schimb în momentul în care a fost atins
nivelul Stop out și de numărul de loturi
deschise din contul de tranzacționare al
Clientului la momentul respectiv.
3.5 Pentru a elibera Stop out-ul, Clientul
trebuie să se conecteze la Client Login pe
site-ul: https://my.teletrade.eu
3.6 Prezentul Acord își va înceta efectele din
momentul în care Clientul va emite Stop
out-ul prin intermediul Client Login pe siteul: https://my.teletrade.eu
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Commentarii

4.

Commentary

4. The Company reserves all rights to modify
and/or alter and/or replace and/or cancel
and/ or remove and/or discontinue and/or
terminate this Stop out offer as well as each
and any one or all of the present Terms &
Conditions at any time and at its absolute
discretion without prior notice. All
information regarding changing conditions,
replacing and cancelling the present
Agreement or its separate parts can be
found at the website:
http://www.teletrade.eu/ and/ or at the
website:

4. Compania își rezervă toate drepturile de
a modifica și/sau modifica și/sau înlocui
și/sau anula și/sau elimina și/sau să
întrerupă și/sau să rezilieze această ofertă
de Stop out, precum și oricare dintre
clauzele din actul Termeni și Condiții, în
orice moment și la discreția absolută fără o
notificare prealabilă. Toate informațiile
privind schimbarea condițiilor, înlocuirea și
anularea prezentului Acord sau a părților
sale separate pot fi găsite pe site-ul:
http://www.teletrade.eu/ și/sau pe site-ul
web: https://my.teletrade.eu.
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Recunoaștere și acceptare

https://my.teletrade.eu.

5.

Acknowledgment and
Acceptance

5. All present Terms and Conditions of the
Stop out Offer are essential and binding and
by depositing funds in the trading account
under this offer the Client acknowledges
that he/she has read, understood and
unconditionally accepted and agreed to be
bound by the present Terms and Conditions
of the Stop out Offer and/or any additional
special conditions relating to a specific Stop
out as the case may be, to be found on
the Company website at
http://www.teletrade.eu/ and/ or at the
website: https://my.teletrade.eu.

6.

5. Toți Termenii și Condițiile Ofertei de
Stop out sunt esențiale și obligatorii și prin
depunerea de fonduri în contul de
tranzacționare în cadrul acestei oferte,
Clientul recunoaște că a citit, a înțeles și a
acceptat necondiționat și a fost de acord să
respecte Termenii și Condițiile Ofertei
și/sau orice condiții speciale suplimentare
referitoare la un anumit stop, dupa caz,
care poate fi găsit pe site-ul companiei
http://www.teletrade.eu/ și/sau pe site-ul :
https://my.teletrade.eu.

Jurisdiction

6. All present Terms and Conditions of this Stop
out Offer are governed by the Laws of the
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Jurisdicții

6. Toți Termenii și Condițiile Ofertei de Stop
out sunt reglementate de legile Republicii
Cipru și sunt supuse jurisdicției exclusive a
instanțelor judecătorești din Cipru.
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Dispoziții finale

Republic of Cyprus and subject to the
exclusive jurisdiction of the district courts of
Cyprus.

7.

Other terms and final
provisions

7.1. Site-ul web al Companiei utilizat pentru
stocarea informațiilor specificate în prezentul
Acord este:
https://my.teletrade.eu și/sau site-ul web:
http://www.teletrade.eu/

7.1 The Company’s internet website used to store
7.2. Consimțământul clientului față de termenii
information specified by the present
prezentului Acord este confirmat prin apăsarea
Agreement is:
butonului "Accept" care se găsește în Client
https://my.teletrade.eu and/ or at the website:
Login. Stop out-ul este considerat a fi stabilit în
http://www.teletrade.eu/.
contul de tranzacționare al Clientului numai
după aprobarea de către client a termenilor
7.2 The client’s consent to the terms of the prezentului acord care se găsește în Client login
present Agreement is confirmed by pressing pe adresa: https://my.teletrade.eu.
the “Accept” button to be found in their Client
Login. Stop out is considered to be set in the 7.3. Acest Acord intră în vigoare după
Client’s trading account only after the Clients aprobarea Clientului a condițiilor prezentului
consent to the terms of the present Acord.
Agreement to be found in the client’s Client
Login at the website: https://my.teletrade.eu. 7.4. Acest Acord a fost elaborat într-o singură
copie și este plasat de Companie pe site-ul web:
7.3 This Agreement shall enter into force upon
the Client’s consent to the terms of present http://www.teletrade.eu/ și/sau pe site-ul
https://my.teletrade.eu ca ofertă publică.
Agreement.
7.4 This Agreement is made in a single copy and
placed by the Company at the website:
http://www.teletrade.eu/ and / or at the website:
https://my.teletrade.eu as a public offer.
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