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1. Prevederi generale
1.1. Pentru a beneficia de serviciile VIP, clientul trebuie sa isi deschida un cont de tranzactionare la
TeleTradeDJ International Consulting Ltd (numita in continuare “TeleTrade”) cu un depozit de cel putin
50,000$ (sau 50,000 EURO daca contul este in euro) pentru statusul de VIP PROFESSIONAL. Pentru statusul
de VIP GOLD suma minima este de 100,000$ sau, respectiv, 100,000 EURO si pentru VIP PLATINUM depozitul
minim este de 500,000$ sau, respectiv, 500,000 EURO. In toate cazurile, sumele depuse pentru nivelul
respectivelor niveluri VIP se aplica an moneda conturilor clientilor.
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. VIP Recompense si Economii
2.1. Plata recompenselor se calculeaza reiesind din valoarea spread-ului pe tranzactii din contul respectiv,
in valoare ce nu depaseste 12%:12=1% pe luna: VIP PROFESIONAL sau VIP GOLD: 13%:12=1,08% sau VIP
PLATINUM: 14%:2=1,17% din suma capitalului propriu din contul de tranzactionare.
2.2. Pentru a primi recompensa, clientul trebuie sa tranzactioneze numarul de loturi cerut: 1 lot pentru
fiecare 1.000$ sau 1,000 EURO disponibili in contul de tranzactionare, la ora 00:00 a primei zile din fiecare
luna. De exemplu, pe data de intai a lunii aveti disponibil in cont 50.000$. Numarul de loturi pe care trebuie
sa il efectuati este de 50 loturi. Va rugam sa luati in consideratie faptul ca modalitatea de calcul pentru
loturile tranzactionate pe MT5 difera de cel de pe MT4. Recompensa va fi creditata in cont pentru o
tranzactionare completa. De exemplu: deschideti un ordin de cumparare pe 2 loturi pe perechea EURUSD.
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Urmatoarea pozitie este una de sell pe aceeasi pereche, dar cu un volum de 1 lot. Asta inseamna ca volumul
total pe care il aveti pe EURUSD este de 1 lot. Pentru calculul recompensei se ia in considerare un lot intreg
doar daca il inchideti.
2.3. Depozitul la ora 00:00 din prima zi din luna este depozitul de la sfarsitul lunii anterioare minus fondurile
depozitate in cursul lunii anterioare. Fondurile depozitate pentru o luna in completa nu sunt luate in
considerare.
2.4. Profitul tranzactiilor pentru o luna incompleta se acumuleaza in suma care se calculeaza pentru
acordarea recompensei.
2.5. Alte avantaje din tranzactionare ale TeleTrade (inclusive bonusurile, creditele sau alte beneficii acordate
de TeleTrade anterior) nu se vor include in calcularea Recompenselor.
2.6. Recompensa pentru luna anterioara se va transfera in contul de tranzactionare la inceputul lunii
urmatoare. La calculul numarului de loturi se iau in considerare doar tranzactiile de pe instrumentele FOREX
si CFD pe metale.
2.7. Daca se inregistreaza o cerere de retragere sau de transfer intern pe contul de tranzactionare,
Recompensa nu se va calcula.
2.8. Daca clientul are mai multe conturi de tranzactionare, Recompensa va fi calculata separat pentrufiecare
cont in parte.

3. Discount-uri Spread si Swap
3.1. TeleTrade ramburseaza clientilor VIP o parte din cheltuielile pentru tranzactiile incheiate pe parcursul
lunii contabile. Suma rambursata depinde de statusul VIP al clientului si va fi calculat in functie de marimea
spreadului la inchiderea tranzactiei si de comisionul platit de client pentru executarea operatiunii. Suma
rambursata nu poate sa depaseasca 10$ pe lot si se va transfera in contul clientului la inceputul fiecarei luni,
inainte de data de 5, dupa luna contabila. Instrumentele eligibile pentru aceasta plata sunt tranzactiile
FOREX si CFD pe metale.
3.2. Calculul volumului necesar de loturi este bazat pe depozitul de la ora 00:00 de pe data de 1 a lunii
(excluzand toate bonusurile, creditele si beneficiile anterioare) plus alimentarile efectuate in luna curenta.
3.2. Daca se inregistreaza o cerere de retragere sau de transfer intern pe contul de tranzactionare, cashbackul nu se va calcula.
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3.4. Daca clientul are un rollover negativ, clientul va obtine o returnare de 20% din rollover-ul negativ.
3.5. Discount-ul nu este compatibil cu alte oferte de bonusare. Platile de tip cashback nu vor fi efectuate
catre contul clientului, in cazul in care acesta a primit deja alte beneficii (oferite personal Clientului mai mult
decat clientilor eligibili in mod prestabilit) de la Companie pe durata lunii contabile. Clientii sunt sfatuiti sa
citeasca fisierul Termeni si Conditii pentru programe speciale pentru avantaje in tranzactionare pentru a
intelege daca aceste program ear fi compatibile cu discount-urile Spread si Rollover.

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 VIPsau
(+357 22 51 44 42) pe numarul de telefon comun pentru toti clientii.
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