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The Company provides its services and
exercises its activities based on the Operational
License 158/11 granted by CySEC. The
Company is entitled to provide the services and
exercise the activities only those and in regard
only of those Financial Instruments that are
stated in its operational license and/or any
amendments or additions to it. TeleTrade is a
Company, which enables investors to
independently trade on the Forex market using
an Internet-based, electronic trading platform,
which is provided by the Company. The
Company works exclusively according to the
respective, valid law and legal provisions of the
Republic of Cyprus.

Firma oferuje swoje usługi i prowadzi działalność
na podstawie licencji Operational Licence nr 158/11
przyznawanej przez CySEC (Cypryjską Komisję ds.
Papierów Wartościowych i Giełd). Firma jest
upoważniona dostarczać tylko te usługi i prowadzić
tylko takie działania, posługując sie tylko takimi
Instrumentami Finansowymi, które są wymienione
w licencji i/oraz wszelkich poprawkach i aneksach
do niej. TeleTrade jest Firmą, która umożliwia
inwestorom niezależny handel na rynku Forex przy
użyciu elektronicznej platformy handlowej w
Internecie, prowadzonej przez Firmę. Firma działa
w zgodzie z obowiązującym, aktualnym
prawodawstwem i przepisami Republiki Cypru.

1.1.

1.1. Główne Usługi

Core Services

• Reception and transmission of orders in
relation to one or more financial instruments;
• Execution of orders on behalf of clients;

• Otrzymywanie i przekazywanie zleceń w związku
z jednym lub więcej instrumentami finansowymi;
• Realizacja zleceń w imieniu klientów;
• Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

• Portfolio Management;
• Dealing on Own Account;
• Investment Advice.

1.2.

Ancillary Services

Klienta;
• Handel na własny rachunek;
• Porady inwestycyjne.

1.2. UsługiDodatkowe

• Safekeeping and administration of financial
instruments for the account of clients including
custodianship and related services such as
cash/collateral management;

• Bezpieczne przechowywanie i administrowanie
instrumentami finansowymi należącymi do
klientów oraz powiązane usługi takie jak
zarządzanie gotówką/poręczeniami
(cash/collateral management);

• Granting credits or loans to an investor to
allow him to carry out a transaction in one or
more financial instruments, where the firm
granting the credit or loan is involved in the
transaction;

• Zapewnianie kredytów i pożyczek inwestorom,
aby mogli przeprowadzić transakcję na jednym
lub kilku instrumentach finansowych, w
przypadku, kiedy firma udzielająca pożyczkę lub
kredyt jest zaangażowana w transakcję;

• Foreign exchange services where these are
connected to the provision of investment
services;

• Usługi wymiany walut, jeśli są powiązane z
dostarczeniem usług inwestycyjnych;
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• Investment research and financial analysis or
other forms of general recommendation relating
to transactions in financial instruments.

• Badania inwestorskie i analiza finansowa lub
inne formy ogólnego doradztwa powiązanego z
transakcjami na instrumentach finansowych.

The above services may be provided and the
activities may be exercised in regard of the
following Financial Instruments:

Powyższe usługi mogą być dostarczone a
czynności przeprowadzone w przypadku
poniższych Instrumentów Finansowych;

• Transferable securities.

• Zbywalne papiery wartościowe

• Money-market instruments.
• Units in collective investment undertakings.
• Options, futures, swaps, forward rate
agreements and any other derivative contracts
relating to securities, currencies, interest rates
or yields, or other derivatives instruments,
financial indices or financial measures which
may be settled physically or in cash
• Options, futures, swaps, forward rate
agreements and any other derivative contracts
relating to commodities that must be settled in
cash or may be settled in cash at the option of
one of the parties (otherwise than by reason of a
default or other termination event).

• Options, futures, swaps, and any other
derivative contract relating to commodities that
can be physically settled provided that they are
traded on a regulated market or/and an MTF.

• Options, futures, swaps, forwards and any
other derivative contracts relating to
commodities, that can be physically settled not
otherwise mentioned in paragraph 6 of Part
III of the third appendix of CySEC Law
144(I)/2007 and not being for commercial
purposes, which have the characteristics of
other derivative financial instruments, having
regard to whether, inter alia, they are cleared
and settled through recognised clearing houses

• Instrumenty rynku pieniężnego.
• Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach
zbiorowego inwestowania.
• Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy
terminowe na stopę procentową oraz inne
kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się
do papierów wartościowych, walut, stóp
procentowych lub oprocentowania, albo innych
instrumentów pochodnych, indeksów
finansowych lub środków finansowych, które
można rozliczać materialnie lub w gotówce.
• Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy
terminowe na stopę procentową oraz inne
kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się
do towarów, które muszą być rozliczane w
gotówce lub mogą być rozliczane w środkach
pieniężnych z opcją jednej ze stron (z innych
powodów niż niedotrzymanie warunków lub
innego rodzaju zdarzeń unieważniajacych) ,
• Opcje, kontrakty terminowe, swapy, i wszelkie
inne kontrakty na instrumenty pochodne
odnoszące się do towarów, które można
materialnie rozliczać pod warunkiem, że są one
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i /
lub MTF.
• Opcje, kontrakty terminowe, swapy, kontrakty
forward oraz inne kontrakty na instrumenty
pochodne odnoszące się do instrumentów
towarowych, które można materialnie rozliczać
nie inaczej niż wymieniono w par. 6 Części III
trzeciego dodatku do CySEC Law 144 (I)/2007 i
nie przeznaczonych do celów handlowych, które
wykazują właściwości innych pochodnych
instrumentów finansowych, uwzględniając czy
między innymi są one rozliczane przez uznane
izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym
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spekulacyjnym transakcjom opartym o depozyt
zabezpieczający.

or are subject to regular margin calls.

• Derivative instruments for the transfer of
credit risk.
• Financial contracts for differences.
• Options, futures, swaps, forward rate
agreements and any other derivative contracts
relating to climatic variables, freight rates,
emission allowances or inflation rates or other
official economic statistics that must be settled
in cash or may be settled in cash at the option
of one of the parties (otherwise than by reason
of a default or other termination event), as well
as any other derivative contract relating to
assets, rights, obligations, indices and measures
not otherwise mentioned in this Part, which
have the characteristics of other derivative
financial instruments, having regard to whether,
inter alia, they are traded on a regulated market
or an MTF, are cleared and settled through
recognised clearing houses or are subject to
regular margin calls.

• Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia
ryzyka kredytowego.
• Kontrakty na różnice kursowe.
• Opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy
terminowe na stopę procentową oraz inne
kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się
do stawek klimatycznych, opłat przewozowych,
dopuszczalnych poziomów emisji oraz stawek
inflacji lub innych urzędowych danych
statystycznych dotyczących gospodarki, które
muszą być rozliczane w gotówce lub mogą być
rozliczane w środkach pieniężnych jako opcja
jednej ze stron (w przeciwnym przypadku, mogą
powodować niedotrzymanie lub innego rodzaju
zdarzenie unieważnienia), jak również wszelkie
inne kontrakty na instrumenty pochodne
odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań,
indeksów oraz środków nie wymienionych w
niniejszej części, które mają właściwości innych
pochodnych instrumentów finansowych,
uwzględniając, między innymi, czy są one
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub
MTF, są rozliczane przez uznawane izby
rozrachunkowe, lub podlegają regularnym
spekulacyjnym transakcjom opartym o depozyt
zabezpieczający.

Inne
Miscellaneous

W przypadku sprzeczności lub rozbieżności
In the event of any conflict or inconsistency pomiędzy wersją angielską i wersją polską,
between the English and the Polish versions, zapisy wersji angielskiej będą rozstrzygające.
the English original shall prevail.
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