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1. Prevederi generale
1.1. Serviciile VIP sunt valabile pentru clienții care deschid un cont de tranzacționare la firma TeleTrade-DJ
International Consulting Ltd (denumită în continuare "TeleTrade") cu o cerință minimă de depozit în USD
sau 50.000 EUR (în funcție de moneda contului ales) pentru statutul VIP PROFESSIONAL. Pentru statutul de
VIP GOLD există o cerință minimă de depozit în USD sau 100.000 EUR, iar pentru VIP PLATINUM există o
cerință minimă de depozit în EUR sau respectiv USD 500.000
1.2. Este posibila, totodata, si varianta de a alimenta contul existent pentru a beneficia de serviciile VIP.
1.3. Alimentand contul de trazactionare, clientul recunoaste ca a citit, si ca este de acord cu Termenii &
Conditiile Serviciilor VIP.
1.4. Compania isi rezerva dreptul de a modifica conditiile serviciilor VIP in orice moment.
1.5. Statusul clientului VIP (professional/gold/platinum) va fi atribuit in functie de suma fondurilor
disponibile pe contul acestuia din fiecare luna.
1.6. Compania isi rezerva dreptul sa atribuie si/sau sa anuleze statutul de VIP catre orice client, in orice
moment si la propria discretie.
1.7. Calculul comisionului include doar pozitiile inchise care intrunesc conditiile prevazute de Termeni si
Conditii pentru Avantaje in Tranzactionare TeleTrade, in ceea ce priveste durata de mentinere a pozitiei
deschise si diferenta dintre pretul de deschidere si inchidere a pozitiei.

2. Spread-uri și Reduceri Swap
2.1. TeleTrade rambursează clienților săi VIP unele dintre cheltuielile pentru tranzacțiile închise în timpul
lunii de facturare. Valoarea rambursării va depinde de statutul VIP al clientului și va fi calculată pe baza
sumei împărțite la închiderea unei poziții și a comisionului pe care un client îl plătește pentru executarea
tranzacțiilor sale. Suma maximă a restituirii nu poate depăși 10 USD per lot. Rambursarea va fi transferată
în contul clientului la începutul fiecărei luni înainte de data de 5 a lunii, după luna de facturare.
Instrumentele eligibile pentru plata comisioanelor pentru tranzacții sunt CFD-uri pe FOREX și metale.
2.2. Dacă în contul de tranzacționare este trimisă o cerere de retragere sau de transfer intern, reducerile nu
pot fi aplicate, iar rambursările nu pot fi calculate și acordate.
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2.3. În cazul în care clientul are rolaje negative, acesta poate primi o rambursare de 20% pentru rulajul
negativ.
2.4. Reducerile pot să nu fie compatibile cu alte oferte de beneficii comerciale care oferă reduceri
discreționare sau restituiri. Rambursarea nu se poate face în contul clientului în cazul în care acesta a primit
deja alte benecii (adică oferită personal Clientului, mai degrabă decât disponibil tuturor clienților eligibili în
mod prestabilit) de la Companie în timpul lunii de facturare. Clienții sunt încurajați să verifice Termenii și
condițiile programelor pentru anumite beneficii comerciale la care doresc să se înscrie, pentru a înțelege
dacă astfel de programe ar fi compatibile cu prezentul regulament.

Intrebari/ Informatii suplimentare
Pentru informatii suplimentare cu privire la serviciile pentru clientii VIP, va rugam sa vizitati site-ul:
http://www.teletrade.eu
Daca aveti intrebari cu privire la Termenii si Conditiile pentru Serviciile VIP, va rugam sa ne contactati pe email ( support@teletrade.eu) sau prin telefonul ( +357 22007708 ) destinat in exclusivitate clientilor VIP sau
(+357) 22314160) pe numarul de telefon comun pentru toti clientii.
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