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1. General

1. Všeobecné informace

1.1. To receive the VIP services a client should open a
trading account at TeleTrade-DJ International
Consulting Ltd (hereinafter “TeleTrade”) with a
minimum deposit requirement of $ 50,000 for VIP
PROFESSIONAL status.

1.1. K získání VIP služeb si klient musí otevřít
obchodní účet u TeleTrade-DJ International Consulting
Ltd (dále jako „TeleTrade“) s minimálním
požadovaným vkladem 50 000 USD pro VIP
PROFESIONÁLNÍ účet.

For VIP GOLD status there is a minimum deposit
requirement of $ 100,000

Pro VIP GOLD status je minimální požadovaný vklad
100 000 USD

and for VIP PLATINUM status there is a minimum
deposit requirement of $500.000.

a pro VIP PLATINUM status je minimální požadovaný
vklad 500 000 USD.

1.2. It is also possible to deposit funds to an existing
trading account to be eligible for the VIP services.

1.2. Pro nárok na VIP služby je také možné vložit
prostředky na stávající obchodní účet.

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. Vložením prostředků na obchodní účet na základě
této nabídky bere klient na vědomí, že si přečetl(a) tyto
Podmínky pro VIP služby a souhlasí s tím, že jimi bude
vázán(a).

1.4. The company reserves the right to
change the conditions of the VIP services at
any time.

1.4. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv
změnit podmínky pro poskytování VIP
služeb.

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 status (profesionální/ gold/
platinum) bude klientovi přidělena v
závislosti na výši finančních prostředků,
které má klient na svém účtu během měsíce.

1.6. The Company reserves the right to
assign and/or cancel VIP status to any
client at all times at its own discretion.

1.6. Společnost si vyhrazuje právo
kdykoli přiznat a / nebo zrušit VIP status u
libovolného klienta podle vlastního uvážení.

1.7. The calculation of commission
includes only closed positions which meet
the following requirements:

1.7. Výpočet provize zahrnuje pouze
uzavřené pozice, které splňují následující
požadavky:



the open position holding time is at least 2
minutes (120 seconds);



otevřené pozice musí být držena
nejméně 2 minuty (120 sekund);



the difference between the position’s open



rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou je
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and close price is at least 0.05% of the open
price (equivalent to approx. 0.0005 pips on
EUR/USD).

alespoň 0,05 % z otevírací ceny (to
odpovídá cca. 0,0005 pipům na
EUR/USD).

2. 24% /26%/ 28% p.a. Bonus

2. Bonus ve výši 24 % /26 %/ 28 %
ročně

2.1. The payment of the bonus is calculated at
the monthly rate:
VIP PROFESSIONAL: 24%:12= 2% per month,
VIP GOLD: 26%:12 = 2,16% per month,
VIP PLATINUM: 28%:12=2,33% per month.

2.1. Výplata bonusu se počítá na měsíčním základě:
VIP PROFESIONÁLNÍ: 24 % : 12 = 2 % měsíčně,
VIP GOLD: 26 % : 12 = 2,16 % měsíčně,
VIP PLATINUM: 28 % : 12 = 2,33 % měsíčně.

2.2. To get the bonus the client should provide the
required amount of traded lots: 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 required
amount of traded lots is 50 lots.

2.2. Pro získání odměny musí klient splnit požadovaný
počet zobchodovaných lotů: 1 lot na každých 1 000
USD na obchodním účtu k prvnímu dni v měsíci v 00:00
hod. Příklad: v první den v měsíci máte na svém
obchodním účtu 50 000 USD. Vaše požadované
množství zobchodovaných lotů je 50.

Please note that the calculation of traded lots in MT5
differs from the calculation in MT4. The bonus 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 bonus it counts as one full lot if you
close this lot.

Vezměte
prosím
na
vědomí,
že
výpočet
obchodovaných lotů v MT5 se liší od výpočtu v MT4.
Bonus bude připsán na účet za celý obchod. Příklad:
otevřete prodejní pozici o velikosti 2 loty
v EUR/USD. Vaše další pozice je prodej na stejném
měnovém páru o velikosti 1 lot. To znamená, že vaše
celková pozice v EUR/USD je 1 existující lot na
BUY. Pro výpočet bonusu je to počítáno jako jeden
celý lot, pokud tento obchod zavřete.

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. Vklad k prvnímu dni v měsíci v 00:00 hod je vklad
na konci předchozího měsíce mínus prostředky vložené
během předchozího měsíce. Vložené prostředky za
neúplný měsíc nejsou brány v úvahu.

2.4. The profits of transactions for an incomplete
month accrue into the amount on which the bonus
will be calculated.

2.4. Zisky z obchodů za neúplný měsíc se zahrnují do
částky, ze které se vypočítá odměna.

2.5. Other bonuses of TeleTrade will be not
included in the calculation of the 24% /26%/ 28%
p.a. bonus.

2.5. Další bonusy TeleTrade nebudou do výpočtu
bonusu ve výši 24 % /26 %/ 28 % za rok zahrnuty.
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2.6. The bonus for the previous month will be paid
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. Bonus za předchozí měsíc bude vyplacen na
obchodní účet na začátku dalšího měsíce. Při výpočtu
množství lotů patří mezi způsobilé nástroje pouze
nástroje FOREX a CFD na kovy.

2.7. If a withdrawal or internal transfer request is
submitted to the trading account, the bonus will not
be calculated.

2.7. Je-li na obchodní účet předložena žádost o ukončení nebo
o interní převod, bonus nebude počítán.

2.8. If the client holds several trading accounts with the
company, the bonus for each trading account will be
calculated separately.

2.8. Má-li klient u společnosti několik obchodních účtů, bude
se bonus pro každý obchodní účet počítat samostatně.

3. Spread and Rollover Reimbursement
in the form of cash -back

3. Kompenzace spreadů a rollover ve formě
cashback

3.1. TeleTrade pays its VIP-clients cash-back for each
transaction!

3.1. TeleTrade vyplácí svým VIP klientům cashback
z každého obchodu!

The amount of cash-back will depend on the client’s
VIP-status and will be calculated on the basis of the
spread amount upon position closing and the
commission, which a client pays for the transaction’s
performance. Cash-back amount cannot exceed $10 per
lot. Eligible instruments for the payment of cash-back
for transactions are CFDs on FOREX and metals.

Velikost částky vyplacené formou cashback závisí na
VIP statusu klienta a bude vypočtena na základě
velikosti spreadu z uzavřené pozice a provize, kterou
klient platí za realizovanou obchodní transakci. Částka
cashback nemůže přesáhnout 10 USD za 1 lot. Způsobilé
nástroje pro vyplacení cashback jsou nástroje CFD na
FOREX a kovy.

3.2. The calculation of the required lots is based
on the deposit at 00:00 of the first of the month
(excluding all bonuses) plus the client’s deposited
funds during the relevant month.

3.2. Výpočet požadovaného množství lotů závisí na
vkladu k prvnímu dni v měsíci v 00:00 hod (kromě
veškerých bonusů) plus vložené prostředky klienta
během příslušného měsíce.

3.3. If a withdrawal or internal transfer request is
submitted to the trading account, the cash-back will
not be calculated.

3.3. Je-li na obchodní účet předložena žádost o ukončení
nebo interní převod, cashback se nebude vypočítávat.

3.4. If the client had a negative rollover, the
client would get a reimbursement of 20% for
negative rollover.

3.4. Má-li klient záporný rollover, obdrží náhradu ve
výši 20 % záporného rollover.

3.5. Not compatible with other bonus offers. Cashback payments will not be payable to a client’s
account in case he/she already received another

3.5. Není kompatibilní s jinými bonusy. Platby
cashback nebudou na účet klienta vypláceny v
případě, že již v průběhu zúčtovacího měsíce obdržel
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bonus amount from the Company during the billing
month.

jinou bonusovou částku od společnosti.

Enquiries / Further Information

Dotazy / Další informace

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

Detailní informace o výši cashback pro jednotlivé VIP
statusy najdete na stránkách http://www.teletrade-dj.cz.

If you have any questions regarding this VIP
Services Terms and Conditions, please e-mail us
(support@teletrade.eu) or call us (+357 22 51 44 42).

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně těchto Podmínek pro VIP
služby, kontaktujte nás e-mailem na adrese
support@teletrade-dj.cz nebo telefonicky na čísle
+420 222 317 632.

Miscellaneous

Poznámka

In the event of any conflict or inconsistency between
the English and the Czech versions, the English
original shall prevail.

V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi
anglickou a českou verzí, bude anglický originál
upřednostněn.
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