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Definiții 
1. „TeleTrade”: TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, o societate cu răspundere limitată 

înregistrată ca firmă de investiții în Cipru cu numărul de înregistrare HE272810 și licențiată de 

Comisia Valorilor Mobiliare și a Bursei din Cipru cu numărul de licență 158/11. 

 
2. „Client”: O persoană care a încheiat un acord cu TeleTrade, pentru servicii de investiții și/sau 

servicii auxiliare care sunt autorizate în baza licenței TeleTrade numărul 158/11 emisă de CySEC, 

în conformitate cu documentația legală care formează Acordul operațional dintre client și 

TeleTrade, care se găsește la http://www.TeleTrade.eu/about/regulating-documents. 

a. „Beneficii de tranzacționare”: orice reduceri, rabaturi, compensații, stimulente, cadouri sau 

orice alte beneficii acordate clienților de către TeleTrade, sub rezerva condițiilor de participare 

specifice pentru fiecare beneficiu în parte și în conformitate cu prezenții termeni și condiții. 

Astfel de beneficii includ, dar nu se limitează la compensarea cheltuielilor de tranzacționare, 

adică beneficii de tranzacționare care rambursează o anumită proporție din cheltuielile 

clientului legate de depunerea și retragerea fondurilor și/sau comisioanele legate de 

tranzacționare, cum ar fi swap-urile, spread-urile și comisioanele de tranzacționare, și care sunt 

acordate sub formă de reduceri în numerar sau ajustări ale soldului contului, așa cum sunt 

definite de condițiile specifice ale fiecăruia dintre beneficiile promovate de TeleTrade; 

b. „Premii de loialitate”: beneficii de tranzacționare sub formă de plăți în numerar sau beneficii 

nemonetare care sunt acordate clienților TeleTrade care stabilesc un anumit istoric cu 

TeleTrade (un anumit număr de puncte de activitate, o anumită durată de viață a contului 

activ, un anumit istoric de performanță sau volum de tranzacționare etc.), conform condițiilor 

de participare specifice pentru fiecare dintre programele sau ofertele aplicabile. 

 
3. Toți termenii conținuți în prezentul document vor avea definiția/înțelesul dat acestora prin 

documentația legală care formează Contractul operațional dintre client și TeleTrade, care se 

găsește la adresa http://www.TeleTrade.eu/about/regulating-documents. 
 
 

Eligibilitatea pentru beneficiile comerciale 
4.    Pentru a putea beneficia de orice beneficii de tranzacționare, un nou client trebuie să solicite un 

cont de tranzacționare la TeleTrade și, după deschiderea contului, să facă un depozit în contul de 

tranzacționare prin intermediul paginii personale de pe site-ul web: http://www.TeleTrade.eu/. 

 
5.   Toate cererile de deschidere a unui cont de tranzacționare pentru clienții noi vor fi evaluate de 

către Departamentul de Conformitate după ce clientul a furnizat toată documentația necesară 

completată în mod corespunzător și complet și numai după ce trece testul de adecvare și/sau 

concordanță, așa cum este garantat de serviciul de investiții exact pentru care solicită și este 

aprobat, clientul va fi eligibil pentru a primi beneficiile de tranzacționare. 

http://www.teletrade.eu/about/regulating-documents
http://www.teletrade.eu/about/regulatingâ€�documents
http://www.teletrade.eu/
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Acumularea, plata și utilizarea beneficiilor comerciale 
6.   În conformitate cu reglementările în vigoare, beneficiile de tranzacționare nu sunt disponibile 

pentru clienții de retail. 

 

7.   Odată plătite sub formă monetară și creditate în contul de tranzacționare al clientului, sumele 

acordate și primele pot fi utilizate pentru tranzacționare fără nicio restricție și/sau pot fi retrase 

din contul de tranzacționare, după voința clientului. Orice profit obținut de client ca urmare a 

tranzacțiilor comerciale care implică utilizarea fondurilor acordate este, de asemenea, 

proprietatea clientului și poate fi retras din cont fără nicio restricție, cu excepția cazului în care 

este stabilit în mod explicit prin termenii și condițiile ofertei specifice, așa cum au fost comunicate 

în mod clar unui client de către TeleTrade, sau poate fi utilizat pentru tranzacționare.    

 
8.   Anumite beneficii de tranzacționare pot fi disponibile doar pentru conturile VIP, conform 

termenilor și condițiilor serviciilor VIP TeleTrade. 

 
9.  Anumite beneficii de tranzacționare pot fi disponibile pentru toți clienții TeleTrade eligibili existenți, 

atunci când aceștia efectuează un depozit de fonduri noi, iar anumite beneficii pot fi plătite cu 

condiția ca sumele depuse să rămână în conturi pentru o anumită perioadă de timp. Clienții sunt 

încurajați să consulte condițiile programelor specifice pentru a verifica dacă se aplică vreo perioadă 

minimă de păstrare a depozitelor. 

 
10. Anumite beneficii de tranzacționare pot fi disponibile pentru clienți după un anumit nivel minim 

de activitate în contul de tranzacționare. Nivelurile minime specifice de activitate care se aplică 

unui beneficiu de tranzacționare propus vor fi prezentate în condițiile programelor specifice. 

Pentru orice astfel de programe, clienții ar trebui să se familiarizeze cu condițiile care determină 

pragurile care declanșează aplicarea unui anumit beneficiu. 

 
11. TeleTrade nu acumulează beneficii în mod direct asupra sumei fondurilor clientului, în mod similar 

cu dobânda bancară. Anumite programe, acumulează și rambursează beneficii până la o anumită 

fracțiune din soldurile clientului în conturile de tranzacționare active, astfel încât să se asigure 

comensurabilitatea recompenselor și să se limiteze potențialul abuz al beneficiilor. 

 

Restricții/limitări 
12. Orice transfer intern de fonduri între conturile proprii ale clientului nu este și nu va fi considerat 

un depozit de noi fonduri în scopul oricăror beneficii de tranzacționare și, prin urmare, clientul nu 

va avea dreptul de a primi beneficii suplimentare, cu excepția cazului în care TeleTrade a convenit 

în mod expres altfel. 

 
13. Ori de câte ori un beneficiu de tranzacționare implică o condiție de tranzacționare a unui anumit 

număr de loturi, aceste loturi tranzacționate vor fi numărate în ordine cronologică pentru valoarea 

beneficiului de tranzacționare aplicabil acordat mai întâi Clientului. De exemplu, în cazul în care 

clientului i se creditează 2 sau mai multe sume de beneficii de tranzacționare în cadrul unor 
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oferte separate, atunci când clientul începe să tranzacționeze, numărul de loturi tranzacționate 

de acesta va fi luat în considerare pentru realizarea cantității de loturi necesare pentru beneficiul 

de tranzacționare acordat mai întâi clientului. 

 
14. În cazul în care cantitatea necesară de loturi tranzacționate nu este atinsă în perioada de timp 

specificată, beneficiile de tranzacționare în cauză vor expira automat și vor fi eliminate din contul 

de tranzacționare al Clientului. 

 
15. Instrumentele financiare eligibile pentru tranzacționare pentru a furniza cantitatea necesară de 

loturi tranzacționate, includ doar Forex și CFD pe metale. TeleTrade își rezervă dreptul de a adăuga 

sau de a exclude alte instrumente financiare în orice moment, la propria discreție. 

 
16. Ori de câte ori un beneficiu de tranzacționare implică o condiție de tranzacționare a unei anumite 

cantități de loturi, trebuie întotdeauna să se atingă întreaga cantitate de loturi tranzacționate 

necesară pentru a primi premiul de loialitate, ceea ce înseamnă că nu poate exista în niciun caz o 

finalizare/răscumpărare/plată parțială a valorii beneficiilor de tranzacționare. 

 
17. Beneficiile de tranzacționare nu sunt transferabile în niciun caz. 

 

18. Calculul cantității necesare de loturi tranzacționate în cazul beneficiilor de tranzacționare care 

necesită o anumită cantitate de loturi de tranzacționat, include numai pozițiile închise care 

îndeplinesc următoarele cerințe: 

- timpul de menținere a poziției deschise este de cel puțin 2 minute (120 de secunde); 

- diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere a poziției este de cel puțin 0,05% din 

prețul de deschidere (echivalentul a aproximativ 0,0005 pips pe EUR/USD). 

 
 

Rezervări 
19. TeleTrade își rezervă toate drepturile de a modifica și/sau schimba și/sau înlocui și/sau anula 

și/sau îndepărta și/sau întrerupe și/sau rezilia orice ofertă de beneficii de tranzacționare și fiecare 

sau oricare dintre acești Termeni și Condiții, în orice moment și la discreția sa absolută, fără 

notificare prealabilă. 

 
20. TeleTrade își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a reține orice puncte de loialitate sau sume 

de premii în așteptare, în cazul în care oricare dintre acești Termeni și Condiții nu au fost 

îndeplinite de către client sau în cazul în care clientul a încercat să abuzeze de programul de 

beneficii de tranzacționare sau a acționat în mod fraudulos și/sau abuziv, cu o lipsă de bună 

credință față de TeleTrade. 

 
21. Comportamentul abuziv include, printre altele, următoarele: 

a) Un terț care dă instrucțiuni în numele unui client fără a avea o autorizație corespunzătoare; 

b) să nu răspundă în mod repetat la un e-mail de la TeleTrade pentru o perioadă de 15 zile sau 

mai mult; 

c) clientul, prin el însuși sau acționând împreună cu alte persoane (inclusiv un afiliat/agent), 

construiește o poziție sau poziții de tranzacționare care au ca scop sau efect extragerea 

creditului furnizat și/sau a profiturilor generate de beneficiile de 
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tranzacționare aplicabile, fără a se expune la riscuri economice, inclusiv pierderea capitalului 

clientului (sau a capitalului altora); 

d) clientul, singur sau împreună cu alte persoane, are un cont sau conturi în care beneficiile de 

tranzacționare acumulate din alte oferte sau promoții în cont sunt mai mari decât suma care 

ar fi putut fi acumulată dacă clientul și alte persoane ar fi respectat termenii și condițiile 

prezentei oferte și ale altor oferte sau promoții, pe baza ofertei (ofertelor) sau promoției 

(promoțiilor) specifice la care clientul a participat sau participă; 

e) acoperirea de către client a pozițiilor sale, inclusiv, fără a se limita la acestea, prin menținerea 

unei (unor) poziții deschise pe partea opusă a unei tranzacții, inclusiv, cu titlu de exemplu, prin 

utilizarea unei singure valute sau a unor valute corelate, la anumite perioade, pe plan intern 

(utilizând alte conturi de tranzacționare deținute la TeleTrade) sau extern (utilizând alte 

conturi de tranzacționare deținute la alți brokeri). 

 

Recunoaștere/ Acceptare 
22. Toți acești termeni și condiții sunt esențiali și obligatorii, iar 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 se supună acestor termeni și condiții și/sau oricăror condiții 

speciale suplimentare referitoare la un anumit beneficiu de tranzacționare, după caz, care se găsesc 

pe site-ul web TeleTrade la http://www.TeleTrade.eu/. 

 
 

Jurisdicție 
23. Toți termenii și condițiile prezente ale beneficiilor de tranzacționare sunt guvernate de legile 

Republicii Cipru și, în cazul unui litigiu care nu poate fi rezolvat de comun acord, sunt supuse 

jurisdicției exclusive a instanțelor districtuale din Republica Cipru. 

http://www.teletrade.eu/

