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1. General

1. Vispārēja informācija

1.1. VIP Services are extended to clients who
open a trading account with TeleTrade-DJ
International Consulting Ltd (hereinafter
“TeleTrade”) with a minimum deposit
requirement
of
$
50,000
for
VIP
PROFESSIONAL status. For VIP GOLD status
there is a minimum deposit requirement of $
100,000 and for VIP PLATINUM status there is
a minimum deposit requirement of $500,000.

1.1. VIP pakalpojumi tiek nodrošināti tiem
klientiem, kuri atvēruši tirdzniecības kontu
kompānijā
TeleTrade-DJ
International
Consulting Ltd (turpmāk tekstā “TeleTrade”) ar
minimālo depozītu $50.000 apmērā VIP
PROFESSIONAL statusam. VIP GOLD
statusam depozīta summai jābūt vismaz
$100,000, bet statusam VIP PLATINUM
depozīta summai jābūt vismaz $500.000.

1.2. It is also possible to deposit funds to the 1.2. Tāpat, lai izmantotu VIP pakalpojumus,
existing trading account to be eligible for the iespējams papildināt esošo tirdzniecības kontu.
VIP services.
1.3. By depositing funds to the trading account
under this offer the client acknowledges that
he/she has read, and agrees to be bound by these
VIP Services Terms & Conditions.

1.3. Ieskaitot līdzekļus tirdzniecības kontā,
izmantojot šo piedāvājumu, klients apstiprina, ka
viņš ir iepazinies un piekrīt šo VIP pakalpojumu
noteikumu un nosacījumu saistībām.

1.4. The company reserves the right to change 1.4. Kompānija patur tiesības jebkurā brīdī
the conditions of the VIP services at any time.
mainīt VIP pakalpojumu nosacījumus.
1.5. The client’s VIP status (professional/ gold/
platinum) will be assigned according to the
amount of funds a client has in their account on
a monthly basis.

1.5. VIP-statuss (professional/ gold/ platinum)
tiek piešķirts klientam atkarībā no līdzekļu
summas klienta kontā katru mēnesi.

1.6. The Company reserves the right to assign 1.6. Kompānijai ir tiesības piešķirt un/vai atcelt
and/or cancel VIP status to any client at all times VIP statusu jebkuram klientam jebkurā laikā pēc
at its own discretion.
saviem ieskatiem.
1.7. The calculation of commission includes
only closed positions which meet the
requirements as per TeleTrade Terms and
Conditions for Trading Benefits with respect to
the open position holding period and the
difference between the position’s open and close
price.

1.7. Komisijas aprēķināšanā tiek ņemti vērā tikai
aizvērtie darījumi, kas atbilst TeleTrade
“Tirdzniecības privilēģiju nosacījumu” prasībām
attiecībā uz darījuma ilgumu un starpību starp
darījuma atvēršanas un aizvēršanas cenu.
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2. VIP Savings Reward

2. Depozīta uzkrājums - VIP

2.1. The payment of the reward is calculated
based on the amount of the spread charged from
trading transactions in the respective account, in
the amount not exceeding 12%:12= 1% per
month: VIP PROFESIONAL or VIP GOLD :
13%:12 = 1,08% or VIP PLATINUM :
14%:12=1,17% of the total equity in the
account.

2.1. Uzkrājuma izmaksa tiek aprēķināta, ņemot
vērā spreda apmēru, kas tiek ieturēts par
tirdzniecības operācijām attiecīgajā kontā, tādā
apmērā, kas nepārsniedz 12%:12=1% mēnesī:
VIP PROFESSIONAL kontiem, vai VIP GOLD:
13%:12 = 1,08%, vai VIP PLATINUM:
14%:12 = 1,17% no kopējās personīgo
līdzekļu summas kontā.

2.2.The reward is accrued to accounts where the
amount of traded lots equals or exceeds 1 lot for
every $1.000 on the trading account at 00:00 of
the first of the month. For example, at the first of
the month you have $50.000 on your trading
account. Your amount of traded lots that would
make the account eligible for application of the
reward is 50 lots. Please note that the calculation
of traded lots in MT5 differs from the
calculation in MT4. The reward will be credited
to the account for a full trade. For instance: you
open the buy position of 2 lots in EURUSD.
Your next position is the sell trade with the same
currency pair and with the volume of 1 lot. It
means your total position in EUR USD is the 1
existing buy lot. For the calculation of the
reward it counts as one full lot if you close this
lot.

2.2. Uzkrājums tiek veikts tajos kontos, kuros
aizvērto lotu skaits ir vienāds vai pārsniedz 1
loti par katru $1000 tirdzniecības kontā plkst.
00:00 mēneša pirmajā datumā. Piemēram,
mēneša pirmajā datumā jūsu tirdzniecības kontā
ir $50.000. Nepieciešamais aizvērto lotu apjoms,
kas atbildīs uzkrājuma ieskaitīšanas kritērijiem,
sastāda 50 lotes.
Atstrādāto lotu aprēķināšana MT5 atšķiras no
aprēķināšanas MT4. Uzkrājums tiks ieskaitīts
kontā par pilnu darījumu. Piemēram, jūs esat
atvēris pozīciju uz pirkšanu (buy) ar apjomu 2
lotes uz valūtu pāra EURUSD. Jūsu nākamā
pozīcija — darījums uz pārdošanu (sell) uz šī
paša valūtu pāra, ar apjomu 1 lote. Tas nozīmē,
ka summārā pozīcija uz valūtu pāra EURUSD
— ir 1 esošā lote uz pirkšanu (buy). Uzkrājuma
aprēķināšanā tā tiek uzskatīta par vienu pilnu
loti, ja jūs šo loti aizverat.

2.3. The deposit at 00:00 of the first of the
month is the deposit at the end of the previous
month minus the deposited funds during the
previous month. The deposited funds for an
incomplete month are not taken into account.

2.3. Depozīts mēneša pirmajā datumā plkst.
00:00 – tas ir depozīts iepriekšējā mēneša beigās
mīnus pagājušajā mēnesī ieskaitītie līdzekļi.
Ieskaitītie līdzekļi par nepilnu mēnesi netiek
ņemti vērā.

2.4. The profits of transactions for an incomplete 2.4. Darījumu peļņa par nepilnu mēnesi tiek
month accrue into the amount on which the iekļauta summā, no kuras tiek aprēķināts
reward will be calculated.
uzkrājums.
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2.5.Other trading benefits of TeleTrade
(including any legacy bonuses, credits or other
trading enhancements granted by TeleTrade
previously) will be not included in the
calculation of the Savings Reward.

2.5. Citas TeleTrade tirdzniecības privilēģijas
(ieskaitot iepriekšējo programmu bonusus,
kredītus, vai citas paplašinātas tirdzniecības
iespējas, ko iepriekš nodrošinājusi kompānija
TeleTrade) netiek ņemtas vērā depozīta
uzkrājuma aprēķināšanā.

2.6. The amount of the reward for the previous
month will be transferred into the trading
account at the beginning of the next month. In
calculating the number of lots eligible
instruments are only FOREX and CFD for
metals.

2.6. Uzkrājuma summa par iepriekšējo mēnesi
tiks ieskaitīta tirdzniecības kontā nākamā
mēneša sākumā. Lotu skaita aprēķināšanā tiek
ņemti vērā tikai darījumi ar instrumentiem Forex
un CFD uz metāliem.

2.7. If a withdrawal or internal transfer request 2.7. Depozīta uzkrājums netiek aprēķināts, ja
is submitted to the trading account, the reward tiek nosūtīts pieteikums līdzekļu izņemšanai vai
iekšējam pārskaitījumam.
will not be calculated.
2.8. If the client holds several trading accounts 2.8. Ja klientam kompānijā ir vairāki
with the company, the rewards for each trading tirdzniecības konti, depozīta uzkrājums par katru
account will be calculated separately.
tirdzniecības kontu tiek aprēķināts atsevišķi.

3. Spread and Swap Discounts

3. Spredu un svopu atlaides

3.1. TeleTrade refunds to its VIP Clients some of
the expenditures for closed transactions during
the billing month. The amount of refund will
depend on client’s VIP-status and will be
calculated on the basis of the spread amount
upon a position closing and the commission,
which a client pays for execution of his
transactions. Maximum amount of the refund
cannot exceed $10 per lot. The refund will be
transferred to the client’s account at the
beginning of each month prior to the 5th date of
the month, following the billing month. Eligible
instruments for the payment of Commission for
transactions are CFDs on FOREX and metals.

3.1. TeleTrade atgriež saviem VIP-klientiem
daļu no izdevumiem par pārskata periodā
aizvērtajiem darījumiem. Kompensācijas apmērs
būs atkarīgs no klienta VIP statusa un tiks
aprēķināts, ņemot vērā spreda lielumu pozīcijas
aizvēršanas brīdī un komisiju, ko klients
samaksājis
par
veiktajām
operācijām.
Maksimālais kompensācijas apjoms nevar
sastādīt vairāk kā 10 USD par loti.
Kompensācija tiek pārskaitīta uz
klienta
tirdzniecības kontu, bet ne vēlāk kā nākamā
mēneša, kas seko pēc norēķina mēneša, 5.
datumā. Kompensācija tiek izmaksāta tikai par
darījumiem ar instrumentiem Forex un CFD uz
metāliem.
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3.2.The calculation of the required lots is based
on the deposit at 00:00 of the first of the month
(excluding all any legacy credits, bonuses, and
any other trading benefits unless specifically
allowed by the conditions of such benefits) plus
the client’s deposited funds during the relevant
month.

3.2. Nepieciešamais lotu skaits balstās uz
depozīta summu mēneša pirmajā datumā plkst.
00:00 (izņemot iepriekšējo programmu bonusus,
kredītus vai citas tirdzniecības privilēģijas, ja
tas netiek īpaši atrunāts attiecīgo privilēģiju
nosacījumos) plus klienta līdzekļi, kas ieskaitīti
esošā mēneša laikā.

3.3. If a withdrawal or internal transfer request is
submitted to the trading account, the discounts
will not be applied and the refunds will not be
calculated and granted.

3.3. Atlaides netiek piemērotas, kā arī
kompensācija netiek aprēķināta, ja tiek nosūtīts
pieteikums līdzekļu izņemšanai vai iekšējam
pārskaitījumam.

3.4. If the client had a negative rollover, the 3.4. Ja klientam ir bijuši negatīvi svopi, klients
client would get a reimbursement of 20% for saņems kompensāciju 20% apmērā no negatīvo
negative rollover.
svopu summas.

3.5. The Discount may not be compatible with
other trading benefits offers that provide
discretionary discounts or rebates. Refund
payments will not be extended to a client’s
account
in
case
he/she
already
received another discretionary (i.e. offered
personally to the Client, rather than available
to all eligible clients by default) benefits from
the Company during the billing month. Clients
are encouraged to check Terms and Conditions
of the specific trading benefits programs they
are looking to enroll to, in order to understand
if such programs would be compatible with the
Spread and Rollover Discount.

3.5. Atlaides nav savienojamas ar citām
tirdzniecības
privilēģijām,
kas
piedāvā
diskrecionāras atlaides vai atmaksas. Izmaksa
netiks veikta uz klienta tirdzniecības kontu, ja
pārskata mēneša laikā klients no Kompānijas jau
ir ieguvis citas diskrecionāras (t.i. personīgi
Klientam piedāvātas, kas nav pieejamas
vispārējā kārtībā visiem kritērijiem atbilstošiem
klientiem)
privilēģijas.
Klientam
tiek
rekomendēts
pārbaudīt
to
tirdzniecības
privilēģiju nosacījumus, kurās viņi plāno
piedalīties, lai saprastu, vai šī programmas ir
apvienojamas ar spredu un svopu atlaižu
nosacījumiem.

Enquiries

Jautājumi

For specific information regarding the amount
of cash-back payable with each VIP status
please refer to the website:
http://www.teletrade.eu

Uzzināt sīkāku informāciju attiecībā uz
atgriežamo līdzekļu apmēru katram VIP
statusam, var mājas lapā: http://www.teletradedj.lv
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If you have any questions regarding this VIP
Services Terms and Conditions, please e-mail us
(support@teletrade.eu) or call us (+357
22007708 ) phone number for dealing desk
exclusively for VIP clients or (+357 22 51 44
42) general number for all clients.

Ja jums ir radušies kādi jautājumi attiecībā uz
VIP
pakalpojumu
noteikumiem
un
nosacījumiem,
lūdzu,
rakstiet
mums
(info@teletrade-dj.lv)
vai
zvaniet
+357
22007708 (dealing desk tālruņa numurs tikai
VIP klientiem) vai +357 22 51 44 42 (tālruņa
numurs visiem klientiem).

Miscellaneous

Dažādi

In the event of any conflict or inconsistency Gadījumā, ja ir pretrunas vai neatbilstība starp
between the English and the Latvian versions, angļu un latviešu valodām, angļu oriģinālam ir
prioritāte.
the English original shall prevail.
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