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NOWOŚCI I ZMIANY
21/04/2020
Dear client,
Due to unprecedented and extreme market conditions in the energy sector, we may decide to roll over the oil contract
from June to July. Such roll over may occur immediately and without prior notice.
You are advised to exercise extra caution and manage your exposure accordingly. Should you not wish your position
to roll over, please close your position at your earliest convenience.

04/02/2020
Drogi Kliencie,
Pragniemy poinformować, że z dniem 04/02/2020, Jawne Informacje Vestle zostały zmienione w celu uwzględnienia
zaktualizowanego powiadomienia ex post o zachętach wypłacanych przez Vestle w 2019 roku, zgodnie z wymogami
MiFID II.

09/01/2020
Drogi Kliencie,
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Cypryjską Komisje Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) w ramach
prawnych dotyczących Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów, chcielibyśmy poinformować, że Vestle
zaktualizował dokument dotyczący Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów.
Wśród uwzględnionych zmian jest to, że maksymalny limit pokrycia odszkodowania na jednego objętego
ubezpieczeniem klienta, jest teraz równy 20,000 EUR lub 90% pokrytego roszczenia, w zależności od tego, która
wartość jest niższa.

25/11/2019
Drogi Kliencie,
Aby podnieść jakość przekazywanych informacji i zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, aktualizujemy
naszą Politykę Realizacji Zleceń, obowiązującą od 02 grudnia 2019 r.

12/09/2019
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Aby podnieść jakość informacji, które dostarczamy i aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, prosimy o
zapoznanie się z naszymi zmienionymi dokumentami KID PRIIP dotyczącymi walut, surowców, indeksów, akcji,
funduszy ETF i kryptowalut, które zostały opublikowane na naszej stronie internetowej i platformie w dniu 12/09/2019.

02/06/2019
Drogi Kliencie,
Pragniemy poinformować o nadchodzących zmianach dotyczących procedury ochrony przed Margin Close-out Vestle.
Zgodnie z aktualnymi warunkami handlowymi Vestle, gdy środki dostępne w kapitale klienta są równe lub niższe od
Obowiązkowej Marży, transakcja, która zużywa największą kwotę Użytej Marży, zostanie automatycznie zamknięta,
aby osiągnąć najniższą, możliwą Obowiązkową Marże. Jednak od 02/06/2019 transakcja, która zużywa największą
kwotę Użytej Marży, zostanie wybrana tylko z otwartych transakcji na instrumentach, które są otwarte w tym czasie
zgodnie z opublikowanymi godzinami handlu. Jeśli nie istnieją żadne otwarte transakcje na instrumentach, które są
otwarte w danym momencie, każda transakcja na instrumencie, który jako pierwszy otrzyma kurs, zostanie
automatycznie zamknięta.
W osobnej notatce chcielibyśmy poinformować, że nasze Powiadomienie o Ryzyku zostanie również zaktualizowane,
aby zawierało informacje na temat ryzyka związanego z korzystaniem z mobilnej platformy transakcyjnej.

27/03/2019
Drogi Kliencie,
Pragniemy poinformować o nadchodzących zmianach dotyczących Nocnego Finansowania, związanych z egzotycznymi
parami walutowymi i będzie to odzwierciedlone w warunkach handlowych Vestle obowiązujących od 01/04/2019.
Podczas gdy marża dla par walutowych wynosi 0,75%, należy pamiętać, że egzotyczne pary walutowe mogą wymagać
wyższych poziomów marży, które mogą się różnić między pozycjami Długimi (Kup) i Krótkimi (Sprzedaj).
Dla celów ilustracyjnych, prosimy spojrzeć na poniższy przykład, w którym różnica, między stawkami
międzybankowymi jest WYŻSZA niż markup, a markup pozycji Długich i Krótkich różnią się. W takich przypadkach Twoje
konto zostanie obciążone, gdy przejdziesz na pozycje długą i odciążone, jeśli przejdziesz na pozycje Krótka:
Instrument = EUR/TRY (Euro vs. Lira Turecka)
EUR (waluta bazowa) 3M stopa procentowa (roczna) = -0.37% = -0.0037
TRY (inna waluta) 3M stopa procentowa (roczna) = 22.75% = 0.2275
Różnica kursów międzybankowych = 23.12% = 0.2312
Długi Markup = 0.75% = 0.0075
Krótki Markup = 14.00% = 0.14
Kwota transakcji wyrażona w innej walucie = 620,000 TRY (100.000 EUR przy aktualnym kursie zamknięcia
6.2000)
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Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):
0.2275 − (−0.0037) + 0.0075
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑁𝑜𝑐𝑛𝑒𝑔𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 = − (
) = −0.000663 = −0.0663%
360

Kwota Nocnego Finansowania = 620,000 × (-0.000663) = -411 TRY, co oznacza 411 TRY za każdy dzień (≅80 USD)

Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):
0.2275 − (− 0.0037) − 0.14
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑁𝑜𝑐𝑛𝑒𝑔𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 = (
) = 0.000253 = 0.0253%
360

Kwota Nocnego Finansowania = 620,000 × 0.000253 = 157 TRY, co oznacza 157 TRY dodane dziennie (≅30 USD)

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z obowiązującymi opłatami.
Należy pamiętać, że Dokument dotyczący Kosztów i Opłat Vestle oraz identyfikator PRIIP Vestle dla walut będą również
aktualizowane zgodnie z powyższym i obowiązywały od 01/04/2019. Aby sprawdzić główne zmiany, kliknij
odpowiednie linki.

19/02/2019
Drogi Kliencie,
Pragniemy poinformować, że z dniem 19/02/2019, Jawne Informacje Vestle zostały zmienione w celu uwzględnienia
zaktualizowanego powiadomienia ex post o zachętach wypłacanych przez Vestle w 2018 roku, zgodnie z wymogami
MiFID II.

12/12/2018
Drogi Kliencie,
Od dzisiaj, możesz handlować Germany 30 (w oparciu o Dax 30) i Europe 50 (który jest oparty na Euro Stoxx 50) od
00:15 GMT.

07/10/2018
Drogi Kliencie,
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Chcielibyśmy poinformować Cię o zmianach wprowadzonych w Vestle, dotyczących Ochrony Margin Close-out, które
będą obowiązywać od 14 października 2018 r. na wszystkich istniejących i nowych transakcjach.
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Zgodnie z nowym mechanizmem, jeżeli środki dostępne na koncie klienta czyli Kapitał, będą równe lub niższe od
Obowiązkowej Marży, Spółka automatycznie zamknie transakcję, która wykorzystuje najwięcej Użytej Marży, aby
osiągnąć możliwie najniższy poziom Obowiązkowej Marży. W przypadku, gdy wiele transakcji (więcej niż jedna), zużywa
w równym stopniu najwięcej Użytej Marży, firma automatycznie zamyka transakcję, która została otwarta, jako
pierwsza. W przypadku, gdy nie można osiągnąć Obowiązkowej Marży, poprzez automatyczne zamknięcie pojedynczej
transakcji, Spółka automatycznie zamknie wszystkie otwarte transakcje w ramach określonego instrumentu. Vestle
pozwoli klientom w pełni wykorzystać niezrealizowane zyski w swoich Otwartych Pozycjach, w celu wsparcia tracących
transakcji.
Należy pamiętać, że Obowiązkowa Marża wynosi 50%, Użytej Marży i jest wyświetlana jako kwota pieniężna. Jeśli saldo
konta klienta spadnie do kwoty Obowiązkowej Marży lub poniżej tej kwoty, zostanie uruchomiony mechanizm Ochrony
przed Margin Close-out. Informacja ta jest dostępna w Podsumowaniu Konta – Widok Uproszczony.

Przykłady
Przykład I
Przykład ten dotyczy sytuacji, w której klient ma kilka otwartych transakcji, a Kapitał konta osiąga poziom równy lub
niższy od Obowiązkowej marży:
•

Otwarte Pozycje:
o

1 transakcja EUR/USD: KUP 60,000 EUR po kursie 1,1750 (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 60,000
EUR = 1,998 EUR)

o

1 transakcja Germany 30: KUP 4 kontrakty po kursie 12,500 (Wymagana Użyta Marża = 5% x 4 x
12,500 € = 2,500 €)

o

1 transakcja WTI Oil: KUP 500 baryłek po kursie 70,00 lub 59,56 baryłki, gdy wartość jest w euro
(Wymagana Użyta Marża = 10% x 500 x 59,56 € = 2,978 €)

•

Użyta Marża = 1,998 EUR + 2,500 EUR + 2,978 EUR = 7,476 EUR

•

Poziom Obowiązkowej Marży = 3,738 EUR

Gdy Kapitał konta osiągnie poziom równy lub niższy 3,738 €, Ochrona Margin Close-out, zostanie uruchomiona poprzez
zamknięcie transakcji wykorzystującej najwyższą wartość Użytej Marży, czyli w tym przykładzie transakcja : KUP 500
baryłek WTI Oil.

Przykład II
Przykład ten dotyczy sytuacji, w której klient ma kilka otwartych transakcji, a Kapitał konta osiąga poziom równy lub
niższy od Obowiązkowej marży:
Otwarte Pozycje:
Vestle is the trading name of iCFD Limited, authorized and regulated by CySEC under license # 143/11.
Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,
Second Floor, P.O.B. 54216, Limassol, Cyprus
Tel: +35725204600 | Fax: +35725204607 | www.vestle.com

N&U21042020

•

CIF 143/11

o

2 transakcje USD/JPY: KUP 100,000 USD (Wymagana Użyta Marża= 3,33% x 100,000 USD = 3,330 USD),
SPRZEDAJ 80,000 (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 80 000 USD = 2 664 USD)

o

1 transakcja USD/TRY: SPRZEDAJ 80,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 5% x 80,000 USD = 4,000 USD)

•

Użyta Marża = (3,330 USD – 2,664 USD) + 4,000 USD = 4,666 USD

•

Poziom Obowiązkowej Marży = 2,333 USD

Gdy Kapitał konta osiągnie poziom równy lub niższy 2,333 USD, Ochrona Margin Close-out, zostanie uruchomiona
poprzez zamknięcie transakcji, która wykorzystuje najwięcej Użytej Marży, czyli w tym przykładzie transakcja:
SPRZEDAJ 80,000 USD/TRY.
Proszę to zanotować:
•

Zamknięcie pozycji SPRZEDAJ USD/JPY o wartości 80,000 USD zwiększyłoby Zaangażowanie Netto na USD/JPY
z 20,000 do 100,000 USD, a zatem Użyta Marża wzrosłaby o 2,664 USD. à (100,000 USD x 3,33%) - (20,000 x
3,33%) = 3,330 USD - 666 USD = + 2,664 USD

•

Zamknięcie pozycji KUP USD/JPY o wartości 100,000 USD zwiększyłoby Zaangażowanie Netto na USD/JPY z
20,000 na 80,000 USD, a zatem Użyta Marża wzrosłaby o 1,998 USD (80,000 x 3,33%) - (20,000 x 3,33%) = 2,664
USD - 666 USD + 1,998 USD

•

Zamknięcie pozycji SPRZEDAJ 80,000 USD/TRY zmniejszyłoby Zaangażowanie Netto na USD/TRY z 80,000 USD
na 0, a zatem Użyta Marża spadłaby do 4,000 USD

Przykład III
Przykład ten dotyczy sytuacji, w której klient ma kilka otwartych transakcji, jednak najniższy poziom Obowiązkowej
Marży, nie może zostać osiągnięty przez automatyczne zamknięcie pojedynczej transakcji:
•

Otwarte Pozycje:
o

3 transakcje USD/JPY: KUP 100,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 100,000 USD = 3,330 USD),
SPRZEDAJ 70,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 70,000 PLN = 2,331 USD), SPRZEDAJ 10,000
USD (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 10,000 USD = 333 USD)

o

2 transakcja USD/TRY: SPRZEDAJ 10,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 5% x 10,000 USD = 500 USD),
Kup 8,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 5% x 8,000 $ = 400 USD)

o

2 transakcja USD/RUB: SPRZEDAJ 10,000 USD (Wymagana = 5% x 10,000 USD = 500 USD), Kup 7,000
USD (Wymagana Użyta Marża = 5% x 7,000 $ = 350 USD)

Użyta Marża = (3,330 USD – 2,331 USD - 333 USD) + (500 USD - 400 USD) + (500 USD - 350 USD) = 916 USD

•

Poziom Obowiązkowej Marży = 458 USD

Vestle is the trading name of iCFD Limited, authorized and regulated by CySEC under license # 143/11.
Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,
Second Floor, P.O.B. 54216, Limassol, Cyprus
Tel: +35725204600 | Fax: +35725204607 | www.vestle.com

N&U21042020

•

CIF 143/11

W takim przypadku, gdy kapitał osiągnie poziom równy lub mniejszy niż 458 USD, transakcje na rachunku zostaną
automatycznie zamknięte na poziomie instrumentu, w oparciu o instrument o największym Zaangażowaniu Netto.
Dlatego wszystkie transakcje USD/JPY zostaną zamknięte.
Proszę to zanotować:
•

Zamknięcie którejkolwiek z transakcji zwiększyłoby Zaangażowanie Netto, w związku, z czym Użyta Marża
wzrosłaby.

•

Zamknięcie wszystkich transakcji w USD/JPY spowoduje zmniejszenie Zaangażowania Netto o 20,000 USD, a
więc Użyta Marża zmniejszy się o 666 USD, czyli więcej niż podczas zamknięcia transakcji USD/TRY, która
obniżyłaby Użytą Marże o 100 USD lub transakcje USD/RUB, która obniżyłaby Użytą Marże o 150 USD.

Aktualizujemy Umowę Klienta, Ostrzeżenie o ryzyku i KID-y PRIIP (waluty, indeksy, krypto, fundusze ETF, surowce i
akcje CFD) zgodnie z powyższym, z dniem 14 października 2018 r. Aby sprawdzić główne zmiany, kliknij w odpowiednie
linki.

16/07/2018
Drogi Kliencie,
Aktualizujemy naszą Umowę Klienta, Ostrzeżenie o Ryzyku i KID-y PRIIP (waluty, indeksy, krypto, fundusze ETF,
surowce i akcje), zgodnie z nowymi wytycznymi ESMA, obowiązującymi od 29 lipca 2018 r. Aby zapoznać sie ze
zmianami, kliknij w odpowiedni link.

10/07/2018
Drogi Kliencie,
Pragniemy poinformować, że 29 lipca 2018 r. na Państwa rachunek zostaną wprowadzone nowe wytyczne, zgodnie z
upoważnieniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Celem jest ograniczenie
ryzyka związanego z handlem kontraktami CFD i ochrona Twoich interesów, jako klienta detalicznego.
Wytyczne obejmują:
1. Zwiększenie wymaganej marży
a. 3,33% (lub 1:30 dźwigni) wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrument bazowy stanowi główną parę
walut składającą się z dowolnych dwóch następujących elementów: USD, EUR, JPY, GBP, CAD lub CHF;
b. 5% (lub 1:20 dźwigni) wartości rnominalnej kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest:
i.

UK 100, France 40, German 30, US 100, US 500, US Tech 100, Japan 225, Australia 200 lub Europe 50;

ii. Każda para walutowa składająca się, z co najmniej jednej waluty, której nie wymieniono w punkcie (a)
powyżej;
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c. 10% (lub 1:10 dźwigni) od wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest surowiec
lub indeks, niewymieniony w (b) powyżej;
d. 50% (lub 1:2 dźwignia) wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrument bazowy jest kryptowalutą;
e. 20% (lub 1:5 dźwigni) wartości nominalnej kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest akcja lub
jakikolwiek inny składnik aktywów finansowych niewymieniony powyżej.
2. Ochrona margin close out
Wszystkie transakcje zostaną zamknięte, gdy środki dostępne na koncie (tj. Twój kapitał własny) będą równe
lub spadną poniżej 50% początkowej użytej marży (tj. Twojej używanej marży) wymaganej do otwarcia
transakcji. Vestle umożliwi klientom pełne wykorzystanie niezrealizowanych zysków z otwartych transakcjach
w celu wsparcia tracących transakcji.
Klienci muszą upewnić się, że mają wystarczające środki na swoim koncie do 29 lipca 2018 roku, aby wesprzeć
swoje transakcje zgodnie z nowymi zasadami, w przeciwnym wypadku ich otwarte pozycje, zostaną
automatycznie zamknięte.
3. Ochrona przed ujemnym balansem
Klienci Vestle będą nadal korzystać z ochrony przed ujemnym bilansem konta, który oznacza, że nie mogą
stracić więcej niż środki dostępne na ich koncie.
4. Benefity finansowe I niefinansowe
Klienci nie będą już korzystać z żadnych benefitow finansowych I niefinansowych, ponieważ takie oferty zostały
całkowicie zakazane.
Klienci, którzy mają na swoim koncie ofertę rabatową, oferta ta zostanie anulowana 28 lipca 2018 roku.
Upewnij się, że masz wystarczające środki na wsparcie otwartych pozycji zgodnie z nowymi wytycznymi.
Pełne informacje, dotyczące nowych zasad, można znaleźć na stronie https://www.esma.europa.eu/pressnews/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options
W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z obsługą klienta +357-252-04600.

24/05/2018
Drogi Kliencie,
Pragniemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, zachowując zgodność z nowymi,
europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, które wejdą w życie 25 maja 2018 roku. Możesz przeczytać
pełną Politykę prywatności tutaj.

Drogi Kliencie,
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Chcielibyśmy zwrócić uwagę na poprawkę do paragrafu 7.2.7 Umowy klienta. Zgodnie z tą zmianą, czas, w którym
należy zakończyć proces rejestracji, wynosi 14 dni od daty zaakceptowania umowy klienta, a nie od daty dokonania
pierwszej wpłaty. Niniejsza poprawka wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2018 r., w związku, z czym, jeśli nie zdążysz
dokończyć procesu rejestracji przed upływem tego terminu, firma ma prawo nałożyć ograniczenia na twoje konto od
tej daty, lub każdej daty po tym terminie, od 14 dnia po akceptacji umowy klienta na stronie Spółki. Takie ograniczenia
mogą obejmować zakończenie świadczenia usług zgodnie z punktem 18 umowy klienta, w tym - w zależności od
sytuacji - automatyczne zamknięcie wszystkich pozycji i wszczęcie procedury zwrotu wszelkich dostępnych środków
pozostających na koncie w dniu zamknięcia.

08/03/2018
Drogi Kliencie,
Informujemy, że – w związku z naszymi regulacjami i uwzględnieniem nowych przepisów prawnych wynikających z
Dyrektywy w Sprawie Rynków Instrumentów Finansowych II (UE) 2014/65/UE ("MIFID II") i rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) 2017/565 uzupełniających MiFID II, które weszły w życie 3 stycznia 2018 r. dostosowaliśmy dokumentację prawną klienta, która będzie obowiązywała od 15 marca 2018 r. Poniżej znajduje się
podsumowanie zmian. Zachęcamy do skorzystania z linków podanych poniżej, a także do pobrania i zatrzymania kopii
każdego nowego i zaktualizowanego dokumentu dla swojej informacji.
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1. Zmiany w Umowie Klienta
Postanowienia naszej Umowy z Klientem zostały dostosowane w celu uwzględnienia między innymi
ulepszonych postanowień MiFID II:
• Określony jest rynek docelowy dla oferowanych usług i produktów, a Vestle zastrzega sobie prawo do
odrzucenia wniosku o otwarcie rachunku, jeżeli potencjalny klient znalazł się poza rynkiem docelowym
Vestle.
• Vestle dołoży wszelkich starań, aby opublikować wartości minimalnych spreadów dla standardowych kont
na stronie internetowej Vestle, a klient przyjmuje do wiadomości, że oferowane spready są dynamiczne i
dostosowują się do zmienności rynku, profilu klienta oraz według własnego uznania Vestle.
• W zależności od naszych możliwośći, informacje będą dostarczane klientom w preferowanym języku
klienta. Jednak klient potwierdza, że oficjalnym językiem Vestle jest język angielski, w związku z czym
niektóre dokumenty są dostarczane wyłącznie w języku angielskim.
• Vestle ma prawo do ustalania dat wygaśnięcia niektórych i/lub wszystkich instrumentów finansowych,
które Vestle zapewnia od czasu do czasu. Każda taka otwarta transakcja, o ile nie zostanie zamknięta przez
klienta przed datą wygaśnięcia, zostanie automatycznie zamknięta w ustalonym terminie wygaśnięcia i po
ostatniej cenie podanej na platformie transakcyjnej.
• Ponieważ łączność telefoniczna między Vestle, a klientem jest rejestrowana i przechowywana przez
dowolny okres wymagany przez obowiązujące prawodawstwo, Vestle może na żądanie dostarczać kopie
takich rejestrów organom regulacyjnym. Klient może również zażądać na piśmie wszelkich zapisów
dotyczących odbioru, transmisji i realizacji zamówień.

CIF 143/11

Oprócz wszelkich innych zobowiązań, jakie może mieć Vestle, istotne zmiany wpływające na prowizje, koszty,
opłaty i opłaty za nocne finansowanie, będą wyświetlane za pośrednictwem strony internetowej w dziale
Nowości i Aktualizacje.
W przypadku wystąpienia nietypowych warunków handlowych Spółka ma prawo zamknąć każdą otwartą
transakcję, jakiegokolwiek instrumentu finansowego, który według Spółki jest niestabilny.
Spółka nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek niepowodzenia, niezależnie od tego, czy nastąpiły one
podczas depozytu, czy wypłaty środków, za pośrednictwem jakiejkolwiek metody płatności, czy też środków
komunikacji.

2. Zmiany w Polityce dotyczącej Konfliktu Interesów
Polityka dotycząca konfliktów interesów została zaktualizowana w celu lepszego ujawnienia możliwych
konfliktów interesów Vestle z jej klientami oraz metod stosowanych przez Vestle w celu złagodzenia takich
konfliktów.
3. Zmiany w Polityce Kategoryzacji Klientów
Polityka kategoryzacji klientów została zaktualizowana w celu dokładnego odzwierciedlenia nowych przepisów
MiFID II. Zapewniamy, że kategoryzacja klienta i obowiązujące zabezpieczenia w rzeczywistości pozostaną bez
wpływu przez MiFID II.
4. Zmiany w Polityce Realizacji Zamówienia
Nasza Polityka Realizacji Zleceń, została dostosowana w celu odzwierciedlenia najściślejszych zobowiązań
Vestle, zgodnie z przepisami MiFID II, w celu podjęcia wszelkich kroków wystarczających do uzyskania jak
najlepszych wyników dla klientów Vestle przy realizacji zleceń klientów.
5. Wprowadzenie do Jawnych Informacji
Nowy dokument, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Vestle, dostarczający naszym klientom
wyjaśnień dotyczących polityki Vestle, przy jednoczesnym otrzymywaniu lub akceptowaniu jakichkolwiek
zachęt od stron trzecich.
6. Wprowadzenie Dokumentu Kosztów i Opłat
Nowy dokument, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Vestle, wraz z opisem i przykładami
kosztów, które mogą zostać poniesione podczas handlu różnymi klasami aktywów CFD oferowanych przez
Vestle.

18/12/2017
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Ze względu na ekstremalne warunki rynkowe, warunki handlu na kryptowalutach mogą się często zmieniać. Z tego
względu, klienci powinni zachować ostrożność i sprawdzić Warunki Handlowe przed dokonaniem transakcji.
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26/07/2017
Drogi Handlowcu
Istnieje prawdopodobieństwo, że handel Bitcoin zostanie zawieszony w dniu 1 sierpnia z powodu wdrożenia nowego
protokołu.
Więcej szczegółów na temat nowego protokołu można znaleźć tutaj: Propozycja Poprawy Bitcoina 148
W tym czasie firma Bitcoin może doświadczyć znacznych wahań cen, a handel Bitcoin może zostać zawieszony do czasu
zakończenia wdrożenia.

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj:
Bitcoin ostrzega o potencjalnym zakłóceniu pracy sieci
15 Faktów dotyczących Bitcoin

21/05/2017
Zmiany w umowie klienta
Aktualizujemy naszą Umowę klienta z dniem 28/05/2017.
Od 28/05/2017, Rolowanie (Swap), na transakcjach Forex/Metalach, nie będzie już stosowane.
Wprowadzamy Nocne Finansowanie aby zapewnić prostszy i bardziej przejrzysty sposób zrozumienia korekt na
transakcjach, które pozostają otwarte przez całą noc.
Kontrakty Rolowane na indeksach i towarach CFD, pozostają na swoim miejscu. Jednak zamiast korekty w bilansie
konta, zostanie on dostosowany bezpośrednio z Otwartych Z/S (Zysk/Strata).

Proszę zauważyć:
Wszystkie otwarte transakcje na Forex/Metalach zostaną zamknięte w 28/05/2017 po określonym kursie transakcji
i zostaną ponownie otwarte po tym samych kursie, przy zachowaniu wszelkich limitów zamknięcia.
Obliczenia Z/S otwartych pozycji, będą dokonywane według cen rynkowych.
Transakcje Forward, nie będą dostępne od: 28/05/2017.

Tożsamość i zmiana aktywności:
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Możesz zostać poproszony o podanie nowych i / lub dodatkowych danych identyfikacyjnych i / lub dokumentów.
Niewykazanie tych informacji może skutkować rozwiązaniem Twojego konta po upływie 2 dniowego powiadomienia.

CIF 143/11

Jeśli na Twoim koncie nie ma aktywności przez 12 kolejnych miesięcy, zostanie ono uznane za nieaktywne. Nieaktywne
konta mogą zostać rozwiązane, a procedura zwrotu dowolnego dostępnego salda zostanie zainicjowana zgodnie z
umową klienta.

Pamiętaj, że nasze usługi są dostępne tylko dla klientów zamieszkałych na terenach, gdzie handel jest dozwolony,
orzeczony prawnie.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z warunkami handlu tutaj.

01/01/2017
Aktualizujemy naszą Umowę klienta z dniem 08/01/2017.
Prosimy pamiętać, że nasza nowa umowa zawiera następujące zmiany:

CFD Rollowanie
Wszystkie otwarte na kontraktach CFD pozycje, które nie zostały zamknięte przed osiągnięciem ich daty wygasnięcia
powinny zostać przeniesione przez Spółkę na przyszły kontrakt, tak, że pozycje pozostają otwarte. W momencie
wystąpienia Rollowania, Bilans Klienta jest korygowany w celu odzwierciedlenia różnicy pomiędzy ceną w wygasanym
kontrakcie oraz ceną nowego kontraktu, a wszystkie inne zlecenia z limitem zostaną dostosowane do nowego
kontraktu. Regulacja bilansu może również zawierać rozprzestrzenianiu w mark-up spread. Podczas Rollowania, Spółka
może wymagać wyższej Marży. Datę wygasnięcia dla każdego kontraktu terminowego CFD, jak również wymaganych
depozytów zabezpieczających, można znaleźć na stronie warunków transakcji na stronie internetowej.

Dywidendy
W przypadku wypłaty dywidend gotówkowych w odniesieniu do akcji CFD, korekta z tytułu dywidendy zostanie
dokonana w celu zrównoważenia Balansu konta Klienta, w stosunku do bazowych pozycji posiadanych przez Klienta na
koniec dnia roboczego, poprzedzającego dzień dywidendy. Korekta dywidendy obliczana jest przez Spółkę, na
podstawie wielkości dywidendy, wielkość pozycji klienta, Podatków (jeśli dotyczy) i czy jest to poyzcja Kup bądź
Sprzedaj, przy czym w pozycjach długich, korekta zostanie doliczona do zrównoważenia Balansu konta Klienta, a przy
krótkich, zostanie odjęta od Salda Klienta. Dywidendy będą dodane bądź odjęte od Bilansu Klienta, poza godzinami
obrotu akcji bazowych, a przed rozpoczęciem następnego dnia handlowego danej akcji oraz powinny być odpowiednie
co do posiadaniej przez Klienta pozycji w momencie korekty dywidendy. W tym okresie, w celu utrzymania
odpowiedniej wartości Kapitału Klienta do momentu otwarcia następnego dnia handlowego, Spółka skoryguje pozycje
Klienta zgodnie z kwotą dywidendy obciążając bądź dodając do Salda Klienta.
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Nocne Finansowanie
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Oprócz Akcj,i Kontrakty oparte na CFD (indeksy i towary) będą przedmiotem codziennych korekt procentowych,
kredytowych lub debetowych (w zależności od trzymanej przez Klienta – Długiej/ Krótkiej Pozycji), obliczanych na
podstawie odpowiedniego międzybankowego oprocentowania od waluty, w której składnik aktywów jest
przedmiotem obrotu, a także może zawierać rozprzestrzenianiu w mark-up Spread.
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Po pomoc, skontaktuj się z menedżerem konta.

