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TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS RELATING TO FOREIGN EXCHANGE and CONTRACTS FOR
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TERMENI ȘI CONDIȚII DE AFACERI REFERITOARE LA BURSA VALUTARĂ ȘI CONTRACTELE PENTRU DIFERENȚE
RETAIL CUSTOMERS ONLY
NUMAI PENTRU CLIENȚII RETAIL
1.

Introduction

Introducere
1.1
These Terms and Conditions of Business (including the Schedules) (“Terms”) set out the basis on
which City Credit Capital (UK) Limited (“CCC”, “we”, “us” ”, “our”, “the company”) will provide dealing services
in relation to FX and CFDs to you.
Termenii și condițiile afacerii (inclusiv tabelele) („Termenii“), stabilesc baza City Credit Capital (UK) Limited
(„CCC“, „noi“,“noastră“,“compania“) prin care vă vom furniza servicii care au legătură cu FX și CFD.
1.2
CCC is authorised and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority to carry
out designated investment business and is subject to the rules of the FCA from time to time in force. Our FCA
reference number is 232015.
CCC este autorizată și reglementată în Regatul Unit de către Autoritatea de Conduită Financiară pentru a
desfășura activități de investiții desemnate și este supusă regulilor FCA. Numărul nostru de referință FCA este
232015.
1.3
Transactions in FX and CFDs carry significant risks. Such transactions may entail contingent liability
and give rise to the obligation to pay Margin. You should read the FX and CFD Schedules (Schedule 2 and
Schedule 3) very carefully.
Tranzacțiile cu FX și CFD-uri prezintă riscuri semnificative. Aceste tranzacții pot genera o datorie contingentă și
pot genera obligația de a plăti Marja. Trebuie să citiți foarte atent schemele FX și CFD (Schema 2 și Schema 3).
1.4
Where required by Application Regulations, we will disclose certain information to you regarding our
CFD and FX products in a Key Information Document, as updated from time to time (the “KID”). The KID is a
short fact sheet that includes important information about the CFDs and FX products that we trade with you.
Please be aware that the KID does not form part of these Terms. It is aimed at providing you with information
on the CFD and FX products only.
În cazul în care acest lucru este impus de Regulamentul de aplicare, vă vom dezvălui anumite informații
referitoare la produsele noastre CFD și FX într-un document de informare cheie, actualizat din când în când
("KID"). KID este o scurtă fișă care conține informații importante despre CFD-urile și produsele FX pe care le
tranzacționăm cu dvs. Rețineți că documentul KID nu face parte din acești termeni. Scopul este de a vă oferi
informații despre produsele CFD și FX numai.
1.5
A list of our CFD and FX products is disclosed on our Website and will be updated from time to time.
Please read the content of the KID for each product type before submitting an order. If you are unsure about
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any of the content of the KID, you should not trade. If you require further information in relation to the KID
please notify us immediately.
O listă a produselor noastre CFD și FX este prezentată pe site-ul nostru și este actualizată periodic. Citiți
conținutul documentului KID pentru fiecare tip de produs înainte de a trimite o comandă. Dacă nu sunteți sigur
de conținutul KID, nu trebuie să faceți tranzacţii. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare referitoare la
KID, vă rugăm să ne anunțați imediat.
1.6
For new clients, these Terms shall come into force on the date that we acknowledge receipt of the
signed Application Form from you. By completing and signing the Application Form you acknowledge that you
understand and agree to be bound by these Terms. You should not sign the Application Form if you are unsure
of the whole or any part of these Terms.
Pentru noii clienți, acești Termeni intră în vigoare la data la care confirmăm primirea formularului de cerere de
deschidere cont. Prin completarea și semnarea Cererii de aplicare confirmați că înțelegeți și sunteți de acord să
respectați acești termeni. Nu trebuie să semnați formularul de cerere dacă nu sunteți sigur de aceşti Termeni
sau de o parte a clauzelor.
1.7
For existing clients, these Terms shall come into force when you: (a) trade on any of the accounts that
you have opened with us; or (b) sign and return the Acceptance and Consent Letter disclosed in Appendix 1
and you acknowledge and agree to be bound by these Terms when you take these actions. You must ensure
that you are familiar with all aspects of these Terms, in particular, but not limited to, the provisions concerning
trading activities, margin, spreads, trading hours and risks that may affect your liability to us or our liability to
you.
Pentru clienții existenți, acești Termeni vor intra în vigoare atunci când: (a) tranzacționați pe oricare dintre
conturile pe care le-ați deschis cu noi; sau (b) semnați și returnați Scrisoarea de acceptare și consimțământ
descrisă în Anexa 1 și recunoașteți și că sunteţi de acord să respectați acești Termeni atunci când luați aceste
acțiuni.Trebuie să vă asigurați că sunteți familiarizat cu toate aspectele acestor Termeni, în special dar fără a se
limita la dispozițiile privind activitățile de tranzacționare, marja, spread-urile, orarul de tranzacționare și
riscurile care pot afecta răspunderea dvs. față de noi sau răspunderea noastră față de dvs.
1.8
You must satisfy yourself that you understand all risks involved in leveraged trading and that you
willingly accept these risks. If you are in doubt, you should seek professional advice. We act as principal and
our service is ‘non-advisory’. This means that we are acting only on your instructions and will not advise you in
relation to, or make any recommendation of, any Transaction.
Trebuie să vă asiguraţi că ați înțeles toate riscurile implicate în comerțul cu efect de levier și că acceptați de
bunăvoie aceste riscuri. Dacă aveți îndoieli, ar trebui să solicitați sfaturi profesionale. Noi acționăm ca principal
și serviciul nostru este "non-consultativ". Însemnând că acționăm numai pe baza instrucțiunilor dvs. și nu vă
vom sfătui în legătură cu nici o Tranzacţie.
1.9
Our employees are not authorised to offer trading advice to clients. If any employee of CCC were to
advise you on the suitability of a particular trade this advice would be given against CCC’s company policy and
the employee’s employment terms. Any such advice should therefore not be relied upon.
Angajații noștri nu sunt autorizați să ofere clienților consultanță legată de tranzacționare. Dacă un angajat al
CCC v-ar sfătui cu privire la oportunitatea unei anumite tranzacţii, acest sfat ar fi dat împotriva politicii
societății CCC și a condițiilor de angajare ale angajatului. În consecință, nu trebuie să luaţi în considerare niciun
astfel de sfat.
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1.10
You confirm that you have regular access to the internet and consent to us providing you with
information including, without limitation, information about us and our services, our costs and charges,
information about our products, information about amendments to our Order Execution Policy and
information about the nature and risks of investments by posting such information on our website at
www.cccapital.co.uk or such other websites as may from time to time be notified to you.If you wish to receive
such information on paper then you shall notify us at the following email
address:customerservice@cccapital.co.uk or the following postal address: City Credit Capital (UK) Limited,
12th Floor, 110 Bishopsgate, London, England, EC2N 4AY.
Confirmați că aveți acces regulat la internet și că sunteți de acord să vă furnizăm informații care includ, fără
limitare, informații despre noi și serviciile noastre, costurile și taxele noastre, informații despre produsele
noastre, informații despre amendamentele la Politica noastră de executare a ordinelor și informații cu privire la
natura și riscurile investițiilor prin publicarea acestor informații pe site - ul nostru www.cccapital.co.uk sau
orice astfel de site care vă va fi indicat. Dacă doriți să primiți astfel de informații pe suport de hârtie , atunci
trebuie să ne notificaţi la următoarea adresă de e - mail customerservice@cccapital.co.uk sau următoarea
adresă poștală: City Credit Capital (UK) Limited, etajul 12, 110 Bishopsgate, Londra, Anglia, EC2N 4AY.
1.11

These Terms apply only to FX and CFD trading and only where you are acting as a Retail Client.

Acești Termeni se aplică numai tranzacțiilor FX și CFD și numai în cazul în care acționați ca un Retail Client.
2.

Definitions
Definiții

2.1

In these Terms the following terms shall have the following meanings:

În acești termeni, următorele definiţii au următoarele semnificații:


the Act - Actul

the Financial Services and Markets Act 2000
Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000


Applicable Regulations - Reglementări aplicabile

the Act, the FCA Rules or any other rules of a relevant regulatory authority, the rules of any relevant exchange
and any other applicable laws, rules and regulations as in force from time to time
Actul, Regulile FCA sau orice alte reguli ale unei autorități de reglementare relevante, regulile oricărui schimb
relevant și orice alte legi, reguli și reglementări aplicabile intrate în vigoare din când în când


the Article - Articolul

ESMA Article 40 of Regulation (EU) No 600/2014
Articolul ESMA 40 a Reglementării EU nr. 600/2014


Application Form - Formular de aplicare

the application form provided by CCC as part of your application to open an account with us
formularul de cerere furnizat de CCC ca parte a cererii dvs. de deschidere a unui cont
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Attorney - Avocat

has the meaning given to that term in clause 7.1
Semnificația este dată acestui termen în clauza 7.1


Authorised User - Utilizator autorizat

any person acting as Attorney notified by you to CCC in writing as authorised to act on your behalf in relation
to the Electronic Services
orice persoană care acționează în calitate de utilizator autorizat desemnată de dvs. în scris către CCC ca fiind
autorizată să acționeze în numele dvs. în legătură cu serviciile electronice


Base Currency - Moneda de bază

US Dollar, Euro, British Pound or such other currency as we may agree with you in our absolute discretion
Dolar american, euro, lira britanică sau orice altă monedă, pe care o putem stabili cu dvs la discreţia noastră
absolută


Business Day - Zi de tranzactie

any day on which commercial banks and exchanges are generally open for business in the relevant market
orice zi în care băncile și bursele comerciale sunt deschise, în general, pentru afaceri pe piața relevantă


CFD

a contract which is a Contract for Differences by reference to fluctuations in the price of the relevant
Underlying Product which, irrespective of execution venue, must be settled in cash other than by reason of
default or termination
un contract care este un contract de diferențe în funcție de fluctuațiile prețului produsului subiacent relevant,
care indiferent de locul de executare, trebuie să fie decontat în numerar în cazul neîndeplinirii obligațiilor sau al
denunțării


Charges – Taxe

any fees, commissions, spreads (the difference between the bid and ask price) or other charges payable by you
to us (including daily financing charges for certain Transactions) or a third party under these Terms, including
such brokerage fees and commissions as we may from time to time charge to your account and all other
liabilities, charges, costs, expenses and fees payable in connection with Transactions effected on your
instructions under these Terms
orice taxe, comisioane, spread-uri (diferența dintre prețul licitării și prețul cererii) sau alte taxe plătibile de dvs.
către noi. (inclusiv costurile zilnice de finanțare pentru anumite tranzacții) sau o terță parte în conformitate cu
acești Termeni, inclusiv comisioanele și comisioanele de brokeraj pe care le-am putea deduce din contul dvs. din
când în când, precum şi alte datorii, cheltuieli, costuri și taxe plătibile în legătură cu Tranzacțiile efectuate
conform instrucțiunilor dvs. în temeiul acestor Termeni.


Client Money Rules - Regulile privind fondurile clienților
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the provisions of the FCA's Client relating to client money for firms carrying out regulated business pursuant to
the EU Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) and any of its successor or equivalent
legislation as implemented in the UK
Dispozițiile legate ale FCA privind banii clienților pentru firmele care desfășoară activități reglementate în
conformitate cu Directiva privind Piețele Instrumentelor Financiare în Uniunea Europeană (2014/65 / UE) și
oricare dintre succesorii acestei legislaţii sau cea echivalentă implementată în Regatul Unit.


Closing Date - Data limită

the date identified as such in the confirmation or the date on which a Closing Notice is given or on which you
accept the Closing Price of the Underlying Product or the date on which a Closing Date is deemed to have
occurred in accordance with these Terms
data identificată ca atare în confirmarea sau data la care este dată o notificare de închidere sau în care
acceptați prețul de închidere al produsului subiacent sau data la care se consideră că data de închidere a avut
loc în conformitate cu acești termeni


Closing Notice - Notificare de închidere

the notice given by either you or us to the other to close any CFD
notificarea făcută fie de dvs., fie de noi, pentru a închide orice CFD


Closing Price - Prețul de închidere

the Reference Price as determined by us at the time of the Closing Notice
prețul de referință stabilit de noi în momentul notificării de închidere


Contract Quantity - Cantitatea de contract

the number of Underlying Products to which the CFD or FX relates
numărul de produse la care se referă un CFD sau FX


Contract Settlement Date - Data de stabilire contractelor

the day upon which a Futures-based CFD is closed or is deemed to be closed
ziua în care CFD-urile pe bază de futures sunt închise sau se consideră închise


Contract Specification - Specificația contractului

Provided with the Application Form
Prevăzut împreună cu formularul de înscriere


Contract Value - Valoarea contractului

the Reference Price multiplied by the Contract Quantity or 100,000 of the base currency for FX pairs
prețul de referință înmulțit cu cantitatea contractului sau cu 100.000 din moneda de bază pentru perechile FX


Declarable Interest - Interes declarabil
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the prevailing level (at the material time) set by the relevant stock exchange upon which the
underlying share is listed or by any other applicable legal or regulatory authority
nivelul (la data faptelor) stabilit de bursa de valori în cauză pe care este listată acțiunea suport sau de orice altă
autoritate juridică sau de reglementare aplicabilă


Electronic Means - Mijloace electronice

includes the Trading Platform, our externally accessible computers, network or communication systems,
software owned by or licensed to us and any other internet, computer, network or communication systems,
software or information service provided by us to you whether established by us directly or through Third
Party Providers
include platforma de tranzacționare, calculatoarele noastre accesibile extern, sistemele de rețea sau de
comunicații, software-ul deținut sau licențiat de noi și orice alte sisteme de internet, calculatoare, rețele sau
sisteme de comunicații, software sau servicii de informații furnizate de noi direct sau prin intermediul unor
furnizori terți.


ESMA

European Securities and Markets Authority
Autoritatea europeană pentru valori și piețe


Electronic Services - Servicii electronice

the facility to enter into Transactions and to access Financial Market Information via Electronic Means
facilitatea de a intra în tranzacții și de a accesa informațiile financiare ale pieței prin mijloace electronice


Exchange - Schimb valutar

any exchange on which we deal or arrange a deal on your instructions and in respect of the
Underlying Product, the relevant exchange or quotation system specified as such for such Underlying Product,
or any successor to such exchange or quotation system to which trading in the Underlying Product has
temporarily relocated
orice schimb pe care îl tranzacţionăm sau încheiem o tranzacție respectând instrucțiunile dvs. cu privire la
Produsul Subiacent, sistemul relevant de schimb sau cotare specificat ca atare pentru un astfel de Produs
Subiacent sau orice succesor al unui astfel de sistem de schimb sau de cotare la care subiacentul Produs care se
tranzacționează a fost temporar mutat


Exchange Rules - Reguli de schimb

the rules of the relevant Exchange from time to time in force
regulile bursei relevante în vigoare din timp în timp


FCA

Financial Conduct Authority
Autoritatea de Conduită Financiară


FCA Rules - Regulile FCA
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the rules contained in the Handbook of Rules and Guidance produced by the FCA as from time to time in force,
as varied by any waiver, dispensations or individual guidance granted by the FCA and applicable to CCC
regulile conținute în Manualul de reguli și îndrumări elaborat de FCA şi aflate în vigoare din când în când, variat
de orice derogare, dispense sau îndrumări individuale acordate de FCA și aplicabile la CCC.


FFI

Foreign Financial Institution
Instituția financiară străină


Financial Market Information - Informații privind piața financiară

financial market data, quotes, news, research, price and/or other information published by financial market
information services, publishers, exchanges, markets and other third parties
date despre piața financiară, cotațiile, știrile, cercetarea, prețurile și / sau alte informații publicate de serviciile
de informare a pieței financiare, editori, burse, piețe și alte părți terțe


Future

a right under a contract for the sale of a commodity or property of any other description under which delivery
is to be made at a future date and at a price agreed on when the contract is made on which a CFD may be
based
un drept pe baza unui contract de vânzare a unei mărfuri sau a unei proprietăți aflată sub orice altă descriere
conform căreia livrarea trebuie făcută la o dată viitoare și la un preț convenit la momentul încheierii
contractului pe care se bazează un CFD


FX

foreign exchange
schimb valutar


Index

a relevant market index or sector index relating to a Future or a spot price on which a CFD may be based
un indice relevant al pieței sau un index sectorial referitor la un viitor sau la un preț spot pe care se poate baza
un CFD


Intellectual Property - Proprietate intelectuală

patents, trademarks, service marks, registered designs, design rights, copyrights (including copyright in
computer software), inventions, trade secrets and other confidential information, know-how, rights in
databases, business or trade names (including internet domain names and e-mail address names) and all other
intellectual and industrial property and rights of a similar or corresponding nature in any part of the world,
whether registered or not or capable of registration or not and including the right to apply for and all
applications for any of the foregoing rights
brevete, mărci comerciale, mărci de servicii, modele înregistrate, drepturi de autor, drepturi de autor (inclusiv
drepturi de autor în domeniul software-ului informatic), invenții, secrete comerciale și alte informații
confidențiale, know-how, drepturi în baze de date, adresele de e-mail) și orice altă proprietate intelectuală și
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industrială și drepturi de natură similară sau corespondentă în orice parte a lumii, indiferent dacă este
înregistrată sau nu sau este posibilă înregistrarea acesteia sau nu, inclusiv dreptul de a solicita și toate
aplicaţiile pentru aceste drepturi


Introducing Agent - Agent Introducător

any person introducing a client to CCC which is remunerated by CCC on behalf and with the consent of clients
for such referral
orice persoană care introduce un client în CCC care este remunerată de CCC în numele și cu consimțământul
clienților pentru astfel de referiri


Long Party

the party identified as having notionally bought the Underlying Product
partea identificată ca având cumpărat în mod ireal produsul de bază


Margin - Margine

a deposit in cash to secure performance of obligations which you may have to perform when the Transaction
falls to be completed or upon the earlier closing out of your position
un depozit în numerar pentru a asigura executarea obligațiilor pe care ar trebui să le îndepliniți atunci când
tranzacția urmează să fie finalizată sau la închiderea anterioară a poziției dvs.


Margin Percentage - Procentajul marjelor

the specified percentage of margin as set out in the Application Form and as amended by us and notified to
you from time to time
procentul specificat de marjă stabilit în Formularul de aplicare și modificat de noi și notificat din când în când
către dvs.


Market Information Sheet - Fișa de informații despre piață

the schedule setting out the product specification, information and Charges for our different account types
provided to you by us and as updated from time to time on our website
Anexa care stabileşte specificaţiile produsului, a informațiilor și a taxelor pentru diferitele tipuri de cont
furnizate de noi și actualizate din când în când pe site-ul nostru


Opening Price - Preț de deschidere

the price per CFD-based Security, Index or FX pair as initially quoted to you and accepted by you
prețul per pereche de securitate, index sau pereche de valori pe CFD, așa cum au fost inițial cotate și acceptate
de dvs.


Reference Price - Preț de referință

the current price per Security or the current level of such Index
prețul curent pe securitate sau nivelul actual al unui astfel de index
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Retail Client

as defined in the FCA Rules
așa cum este definit în Regulile FCA


Security - Securitate

the shares, other equities or other instruments on which the CFD is based
acțiunile, alte echităţi sau alte instrumente pe care se bazează CFD


Security Information - Informații de securitate

one or more user’s identification codes, passwords, authentication codes or such other information issued by
us from time to time for the purposes of identifying you and/or an Authorised User
unul sau mai multe coduri de identificare ale utilizatorilor, parole, coduri de autentificare sau alte astfel de
informații emise de noi din când în când în scopul identificării dvs. și / sau a unui Utilizator autorizat


Short Party

the party identified as having notionally sold the Underlying Product
partea care a fost identificat că a vândut în mod fals produsul de bază


Third Party Providers - Furnizori de terțe părți

any third party service providers wholly or partly through whom we may provide services to you by Electronic
Means
orice furnizor de servicii terțe, în întregime sau parțial prin care vă putem furniza servicii prin mijloace
electronice


Trading Hours - Ore de tranzacționare

as defined in the Trading Procedures
așa cum este definit în Procedurile de tranzacționare
Trading Platform - Platforma de trading
the services and functionality made available by us via our internet sites whose domain names are currently
www.cccapital.co.uk
serviciile și funcționalitatea oferite de noi prin intermediul site-urilor noastre internet ale căror nume de
domeniu sunt în prezent www.cccapital.co.uk


Trading Procedures - Proceduri de tranzacţionare

see Schedule 1
Vezi Anexa 1


Transaction - Tranzacţii
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any transaction identified in the trade confirmation from CCC as in all FX or CFD trades which are executed on
the client’s instructions
orice tranzacție identificată în confirmarea tranzacției de către CCC ca în toate tranzacțiile FX sau CFD care sunt
executate conform instrucțiunilor clientului
U.S. Person - Persoana americană
The term “U.S. Person” means a U.S. citizen or resident individual, a partnership or corporation organized in
the United States or under the laws of the United States or any State thereof, a trust if (i) a court within the
United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning
substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the
authority to control all substantial decisions of the trust, or an estate of a decedent that is a citizen or resident
of the United States
Termenul "Persoană din SUA" înseamnă un cetățean american sau o persoană fizică rezidentă, un parteneriat
sau o corporație organizată în Statele Unite sau în conformitate cu legile Statelor Unite sau ale vreunui Stat din
aceasta, un drept dacă (i) o instanță din Statele Unite ar avea puterea în conformitate cu legislația aplicabilă,
să pronunțe ordine sau hotărâri privind în mod substanțial toate problemele legate de administrarea trustului
și (ii) una sau mai multe persoane din SUA au autoritatea de a controla toate deciziile substanțiale ale trustului
sau o moștenire a unui decedat care este cetățean sau rezident al SUA.


Underlying Market - Piața de bază

the various third parties from whom we receive prices and other analogous information, on which the Opening
Price is based
diferitele părți terțe de la care primim prețuri și alte informații analoage pe care se bazează prețul de
deschidere


Underlying Product - Produsul de bază

the underlying reference Security, Commodity, Index or Future that forms the subject of the CFD
baza de referință Securitate, Mărfuri, Indice sau Viitor care face obiectul CFD


Your Money - Banii dvs.

money of yours which we hold in accordance with the Client Money Rules
banii pe care îi deținem în conformitate cu Regulile Banilor cliențiilor
2.2

These Terms may change from time to time due to changes in regulatory rules or statutes.

Acești Termeni se pot schimba din când în când, din cauza modificărilor aduse regulilor de reglementare sau
statute.
2.3

In these Terms, unless the context otherwise requires:

(a)
capitalised terms used and not defined in these Terms shall have the meaning set out in the relevant
FCA and ESMA Rules;
(b)
words denoting the singular shall include the plural and vice versa and words denoting a given gender
shall include all other genders;
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(c)
references to persons include references to any persons, corporations and to any association or
partnership; and
(d)

references to any time of day are to London time, unless otherwise stated.

În acești termeni, cu excepția cazului în care contextul este diferit necesită:
(A)
termenii capitalizați utilizați și nedefiniți în acești termeni au semnificația stabilită în Regulile
relevante ale FCA şi ESMA;
(b)
cuvintele care denotă singularul trebuie să includă pluralul și invers, iar cuvintele care denotă un
anumit gen includ toate celelalte sexe;
(c)
parteneriat; și
(d)

referințele la persoane includ referiri la orice persoană, corporație și la orice asociație sau

referirile la orice moment al zilei sunt la ora Londrei, dacă nu este altfel stabilit.

2.4
References to statutory provisions, enactments or EU Directives shall include references to any
amendment, modification, extension, consolidation, replacement or re-enactment of any such provision,
enactment or EU Directive (whether before or after the date of these Terms), to any previous enactment
which has been replaced or amended and to any regulation, instrument or order or other subordinate
legislation made under such provision, enactment or EU Directive, except where expressly stated to the
contrary.
Trimiterile la dispozițiile legale, actele normative sau directivele UE includ trimiteri la orice modificare,
amendare, extindere, consolidare, înlocuire sau reintroducere a oricărei astfel de prevederi, norme sau directive
UE (fie înainte, fie după data acestor Termeni) amendament anterior, care a fost înlocuit sau amendat, și orice
regulament, instrument sau ordin sau altă legislație subordonată făcută în temeiul unei astfel de prevederi,
norme sau directivă UE, cu excepția cazurilor contrare.
2.5
The provisions contained in the attached Schedules (as amended from time to time) shall apply. We
may from time to time send to you further Schedules in respect of Exchanges, markets or Transactions. If there
is any conflict between the clauses of any Schedule and these Terms, the provisions in the Schedule shall
prevail. The fact that a provision is specifically included in a Schedule in respect of one Exchange, market or
Transaction shall not preclude a similar clause being expressed or implied in relation to any other Exchange,
market or Transaction.
Se vor aplica prevederile din cele anexate (modificate din timp în timp). Putem, din când în când, să vă trimitem
alte Anexe cu privire la schimburi, piețe sau tranzacții. Dacă există vreun conflict între clauzele oricărei anexe și
acești termeni, prevederile din anexe vor avea prioritate. Faptul că o prevedere este inclusă într-o listă specifică
pentru un schimb, piață sau tranzacție nu împiedică exprimarea sau implicarea unei clauze similare în legătură
cu orice alt schimb, piață sau Tranzacţie.
2.6

Transactions traded on an Exchange shall be subject to Exchange Rules.

Tranzacțiile tranzacționate pe bursă vor fi obiectul Regulilor de Schimb.
3.

Client categorization
Categorizarea clienţiilor

We are required to categorise all of our clients and, on the basis of the information you have provided to us,
we have categorised you as a Retail Client. You have the right to request a different client categorisation,
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although we are not bound to agree to such a request. However, if we do agree and you are recategorised, you
would lose the protection afforded by certain FCA Rules, which we will notify you about.
Suntem obligați să clasificăm toți clienții noștri și, pe baza informațiilor pe care ni le-ați furnizat, v-am clasificat
drept Client Retail. Aveți dreptul să solicitați o clasificare diferită a clientului, deși nu suntem obligați să
acceptăm o astfel de solicitare. Cu toate acestea, dacă suntem de acord și sunteți recategorizați, ați pierde
protecția oferită de anumite Reguli FCA, despre care vă vom notifica.
4.

Our services
Serviciile noastre

4.1
Subject to the FCA Rules and any restrictions contained in these Terms, we will deal with you in CFDs
and FX.
Sub rezerva Regulilor FCA și a oricăror restricții conținute în acești Termeni, vom tranzacţiona CFD și FX cu dvs.
4.2
In respect of every Transaction made between you and us, we shall deal as principal with you on the
basis that you are our client and that you will be liable to us as principal.
În ceea ce privește fiecare Tranzacție încheiată între dvs. și noi, vom trata ca principal cu dvs. pe baza faptului
că sunteți clientul nostru și că veți fi răspunzător față de noi ca principal.
4.3
Our services shall be limited to entering into Transactions for you on a non-advisory basis. In no
circumstances will we act for you other than on a specific instruction or in accordance with these Terms. We
will not advise you on the merits of any Transaction entered into under these Terms nor the taxation
consequences or the composition of any account.
Serviciile noastre se limitează la intrarea în tranzacții cu dvs. pe bază non-consultativă. În niciun caz nu vom
acționa pentru dvs. decât pe baza unei instrucțiuni specifice sau în conformitate cu acești Termeni. Nu vă vom
sfătui cu privire la meritele oricărei tranzacții încheiate în baza acestor Termeni, nici la consecințele materiale
sau la compoziția vreunui cont.
4.4
When executing your orders we are obliged to take all sufficient steps to obtain the best possible
result for you taking into account various factors. The way in which we seek to achieve this is set out in our
Order Execution Policy which can be found at the following link: www.cccapital.co.uk/accountopening/#document-library
Atunci când executăm comenzile dvs., suntem obligați să luăm toate măsurile suficiente pentru a obține cel mai
bun rezultat posibil pentru dvs. luând în considerare diverși factori. Modul în care căutăm să realizăm acest
lucru este stabilit de Politica noastră de executare a ordinelor, care poate fi găsită la următorul link:
www.cccapital.co.uk/account-opening/#document-library
4.5
Subject to these Terms, we will quote prices and accept orders or instructions in respect of any
Transaction during our Trading Hours.
În conformitate cu acești Termeni, vom cita prețurile și vom accepta comenzi sau instrucțiuni cu privire la orice
Tranzacție în timpul orarului nostru de tranzacţionare.
4.6
You shall enter into each Transaction in sole reliance upon your own judgement. You represent that
you have sufficient knowledge to evaluate and understand the terms, merits and risks of such Transactions
and that you are willing to assume those risks. By entering into these Terms, you acknowledge and agree that
we have disclosed the risks associated with the Transactions to you.

CIX Markets este o denumire comercială a City Credit Capital (UK) Limited. City Credit Capital (UK)
Limited ("CCC"), etajul 12, 110 Bishopsgate, Londra EC2N 4AY. CCC este autorizată și reglementată de
Autoritatea de Conduită Financiară. (Număr de înregistrare FCA: 232015).

14
V0818

Trebuie să intrați în fiecare Tranzacție, bazându-vă numai pe propria judecată. Reprezentați că aveți suficiente
cunoștințe pentru a evalua și înțelege aceşti termeni, meritele și riscurile acestor tranzacții și că sunteți dispus
să vă asumați aceste riscuri. Prin intrarea în acești Termeni, recunoașteți și sunteți de acord că v-am dezvăluit
riscurile asociate tranzacțiilor.
4.7
We shall have no obligation to contact you to advise upon appropriate action in light of changes in
market conditions or otherwise. You acknowledge that the FX and CFD markets are highly speculative and
volatile and that, following execution of any Transaction, you are solely responsible for making and
maintaining contact with us for the purpose of monitoring the position and ensuring that any further
instructions are given on a timely basis.
Nu vom avea nici o obligație să vă contactăm pentru a vă sfătui cu privire la măsurile corespunzătoare în
privinţa schimbărilor condițiilor pieței sau în alt mod. Recunoașteți faptul că piețele FX și CFD sunt extrem de
speculative și volatile și că, în urma executării oricărei tranzacții, sunteți singurul responsabil de a face și de a
menține legătura cu noi în scopul monitorizării poziției și de a ne asigura că orice instrucțiuni suplimentare sunt
furnizate într-un timp util.
4.8
If you instruct us to enter into any Transaction which is effected in a currency other than the Base
Currency:
(a)
any profit or loss arising as a result of a fluctuation in the exchange rate affecting such currency will
be entirely for your account;
(b)
all Margin payments shall be made in the currency in which the Transaction is to be effected in such
amounts as we in our sole discretion may require; and
(c)
we are authorised to convert funds in your account(s) into and from the said relevant currency at the
rate of exchange obtained by us from our bankers, insofar as we shall at our absolute discretion consider that
such conversion is necessary to protect our position.
Dacă ne instruiți să deschidem orice tranzacție care este efectuată într-o altă monedă decât valuta de bază:
(A)
orice profit sau pierdere care rezultă din fluctuația ratei de schimb care afectează o asemenea
monedă va aparţine în întregime contului dvs.
(b)
toate plățile de marjă se efectuează în moneda în care trebuie efectuată tranzacția în cantități
pe care le-am putea solicita la discreția noastră; și
(c)
suntem autorizați să convertim fonduri în contul dvs. în și din respectiva monedă la cursul de
schimb obținut de noi de la bancherii noștri, în măsura în care, la discreția noastră absolută, vom considera că
o astfel de conversie este necesară pentru a ne proteja poziția.
4.9
Once an order or instruction has been given by you or on your behalf it cannot be rescinded,
withdrawn or amended without our express consent. We may at our absolute discretion refuse any dealing
instruction given by you without giving any reason or being liable for any resulting loss.
Odată ce o comandă sau o instrucțiune a fost dată de dvs. sau în numele dvs., aceasta nu poate fi anulată,
retrasă sau modificată fără consimțământul nostru expres. Putem, la discreția noastră absolută, să refuzăm
orice instrucțiune de tranzacționare dată de dvs. fără a da vreun motiv şi fără a fi răspunzători de pierderi.
4.10
We may accept or reject your offer to buy or sell at any time until the order is executed by us or an
intermediate broker, as the case may be. A Transaction shall be deemed executed when your order is
confirmed by us.

CIX Markets este o denumire comercială a City Credit Capital (UK) Limited. City Credit Capital (UK)
Limited ("CCC"), etajul 12, 110 Bishopsgate, Londra EC2N 4AY. CCC este autorizată și reglementată de
Autoritatea de Conduită Financiară. (Număr de înregistrare FCA: 232015).

15
V0818

Putem accepta sau respinge oferta dvs. de a cumpăra sau de a vinde în orice moment până când comanda este
executată de noi sau de un broker intermediar, după caz. O tranzacție este considerată executată atunci când
comanda dvs. este confirmată de noi.
4.11
In order to ensure that we can deal with you and discharge our obligations under Applicable
Regulations, you will provide us, as appropriate, with such information relating to, for example, your
nationality that we require to determine your national client identifier, or if you are a legal entity, your legal
entity identifier.
Pentru a ne asigura că putem face față și că ne putem îndeplini obligațiile care decurg din Regulamentele
Aplicabile, ne veți furniza, după caz, informații referitoare, de exemplu, la naționalitatea dvs. pe care o cerem
pentru a vă determina identificatorul dvs. național al clientului sau dacă aplicaţi ca o entitate juridică,
identificatorul de persoana juridică.
4.12
We are required under Applicable Regulations to obtain information about your relevant investment
knowledge and experience so that we can assess whether our service or CFD or FX products are appropriate
for you; and to warn you if they are not appropriate for you. If you choose not to provide us with the
information we request or if you provide us with insufficient information we will not be able to determine
whether our service or our CFD and FX products are appropriate for you. In such instances, we will give you a
warning and we may not be able to open an Account for you.
În conformitate cu regulamentele aplicabile, suntem obligați să obținem informații despre cunoștințele și
experiența dvs. despre investiții relevante, astfel încât să putem evalua dacă serviciul nostru sau produsele CFD
şi FX sunt potrivite pentru dvs.; și să vă avertizăm dacă nu sunt potrivite pentru dvs. Dacă alegeți să nu ne
furnizați informațiile solicitate sau dacă ne furnizați informații insuficiente, nu vom putea stabili dacă serviciul
nostru sau produsele noastre CFD și FX sunt potrivite pentru dvs. În astfel de situații, vă vom oferi un
avertisment și s-ar putea să nu putem deschide un Cont pentru dvs.
4.13
We are also required to obtain certain information about your other activities in order to determine
your status for the purposes of regulations which apply to trading in over-the-counter derivatives.
De asemenea, suntem obligați să obținem anumite informații despre celelalte activități ale dvs. pentru a vă
stabili statutul în scopul reglementărilor care se aplică tranzacționării over-the-counter a derivatelor.
4.14
You represent and warrant that any information that you provide to us is accurate. You must inform
us immediately of any material changes to the information provided to us in the Application Form, including
any changes to your contact details, financial status or any other information related to clauses 4.12 and 4.13.
Reprezintaţi şi garantaţi că orice informaţii pe care ni le furnizaţi sunt corecte. Trebuie să ne informați imediat
despre orice modificări semnificative ale informațiilor furnizate în formularul de solicitare, inclusiv orice
modificări ale detaliilor dvs. de contact, ale situației financiare sau ale oricăror alte informații referitoare la
clauzele 4.12 și 4.13.
5.

Financial Market Information
Informaţii despre piaţa financiară

5.1
You will provide us with all such information, data and documents as we shall reasonably request in
order to permit us to provide the Electronic Services in an efficient manner. You agree to comply with all such
Applicable Regulations and any other legal or regulatory requirements pertinent to you and your trading
activity using Electronic Means.
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Ne veți furniza toate aceste informații, date și documente pe care le vom solicita în mod rezonabil pentru a ne
permite să furnizăm Serviciile electronice într-o manieră eficientă. Sunteți de acord să respectați toate
regulamentele aplicabile și orice alte cerințe legale sau de reglementare pertinente pentru dvs. și activitatea
dvs. de tranzacționare prin intermediul Serviciului Electronic.
5.2
We may either directly or indirectly permit you to access Financial Market Information published by
Third Party Providers via Electronic Means. We may provide links on our Trading Platform to other internet
sites sponsored and maintained by third parties. Such sites are publicly available and we provide such access to
you solely for your convenience. We make no representations or warranties concerning the content of such
sites and the provision of access to such sites does not constitute our endorsement, authorisation or
sponsorship of such sites. We make no representations or warranties concerning the accuracy or
completeness of any Financial Market Information whether provided by us or any Third Party Provider. You
expressly confirm and acknowledge that you are aware and fully understand that:
Putem, direct sau indirect, să vă permitem să accesați informațiile despre piața financiară publicate de
furnizorii terți prin intermediul mijloacelor electronice. Putem furniza link-uri pe platforma noastră de
tranzacționare către alte site-uri de internet sponsorizate și întreținute de terți. Astfel de site-uri sunt
disponibile în mod public și vă oferim acces la ele la completa dvs. discreţie. Nu facem nici o declarație sau
garanție cu privire la conținutul acestor site-uri și furnizarea accesului la astfel de site-uri nu constituie
aprobarea, autorizarea sau sponsorizarea acestor site-uri. Nu facem nici o declarație sau garanție cu privire la
exactitatea sau caracterul complet al informațiilor despre piața financiară furnizate de noi sau de orice terță
parte. Confirmați și recunoașteți în mod expres că sunteți conștient și că aţi înţeles pe deplin că:
(a)
there may be inaccuracies, omissions, delays and incorrect sequencing in Financial Market
Information;
(b)

Financial Market Information will be historical unless clearly shown to be current; and

(c)
we make no warranty in respect of Financial Market Information and in particular and without
limitation, we expressly exclude all warranties and conditions, whether express or implied, as to the quality,
fitness for any particular purpose and non-infringement of intellectual property rights of third parties save that
these limitations and exclusions do not limit or exclude any liability which cannot be excluded or limited by
law.
(A)
pieţele financiare.
(b)
actual; și

pot exista inexactități, omisiuni, întârzieri și secvențierea incorectă pe Informaţiile despre

Informațiile despre piața financiară vor fi istorice, cu excepția cazului în care se dovedește a fi

(c)
nu acordăm nici o garanție cu privire la informațiile despre piața financiară și, în mod special și
fără a se limita, excludem în mod expres toate garanțiile și condițiile, exprese sau implicite, cu privire la
calitatea, aptitudinea pentru un anumit scop și nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală cu
excepția faptului că aceste limitări și excluderi nu limitează sau exclud orice răspundere care nu poate fi exclusă
sau limitată lege.
5.3
The supply of Financial Market Information may be subject to variation or withdrawal either by us or
the Information Provider without notice. The Financial Market Information and the rights of information
providers in such information is or may be protected by law and you undertake not to reproduce, retransmit,
disseminate, sell, distribute, publish, broadcast, circulate or commercially exploit any Financial Market
Information without obtaining our prior written consent.
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Furnizarea informațiilor despre piața financiară poate fi modificată sau retrasă fie de către noi, fie de
Furnizorul de informații, fără notificare. Informațiile privind piața financiară și drepturile furnizorilor de
informații în astfel de informații sunt sau pot fi protejate prin lege și sunteți de acord să nu reproduceți,
retransmiteți, difuzați, vindeți, distribuiți sau exploatați în mod comercial orice informații despre piața
financiară fără a obține consimțământul scris prealabil.
5.4
No Financial Market Information communicated to you by us constitutes an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy any investment (or to enter into any Transaction which you may request us to
enter into on your behalf). The Financial Market Information provided to you by us is not to be construed as a
personal recommendation or advice to you by us and, if you need advice, you should seek independent
financial advice accordingly.
Nici o informație despre piața financiară comunicată de noi nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitarea
unei oferte de cumpărare a unei investiții (sau de a intra în orice tranzacție pe care ne-ați putea cere să o luăm
în numele dvs.). Informațiile despre piața financiară furnizate de noi nu trebuie interpretate ca o recomandare
personală sau consultanță pentru dvs. de către noi și, dacă aveți nevoie de consiliere, trebuie să solicitați
consultanță financiară independentă în consecință.
5.5
We reserve the right to set limits and/or parameters or other controls which we in our absolute
discretion consider appropriate to control your ability to use the Electronic Services by using a preprogrammed filter or by any other means. Such limits and/or parameters may be amended, increased,
decreased, removed, or added by us without prior notice to you. These limits, parameters or controls may
include (without limitation):
Ne rezervăm dreptul de a stabili limite și / sau parametri sau alte controale pe care noi, în mod discreționar, le
considerăm adecvate pentru a vă controla abilitatea de a utiliza serviciile electronice utilizând un filtru
programat prealabil sau prin orice alt mijloc. Aceste limite și / sau parametri pot fi modificate, mărite, reduse,
eliminate sau adăugate de noi fără notificare prealabilă. Aceste limite, parametri sau controale pot include
(fără limitare):
(a)

controls over the maximum order amounts and maximum order sizes;

(b)

controls over our total exposure to you;

(c)
controls over orders which are submitted at a price which differs materially from the prevailing
market price;
(d)
and

verification procedures to ensure that any particular order has come from you or an Authorised User;

(e)
measures which we may be required to implement in accordance with Applicable Regulations and any
other laws, rules or regulatory requirements in force from time to time or which we may in our absolute
discretion determine should be imposed for our protection.
(a) controlează sumele maxime ale comenzilor și dimensiunile maxime ale comenzilor;
(b) controlează expunerea totală față de dvs.;
(c) controlul comenzilor care sunt prezentate la un preț care diferă substanțial de prețul de piață predominant;
(d) proceduri de verificare pentru a ne asigura că orice comandă a venit de la dvs. sau de la un Utilizator
autorizat; și
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(e) măsurile pe care ni s-ar putea cere să le punem în aplicare în conformitate cu regulamentele aplicabile și
orice alte legi, reguli sau cerințe de reglementare în vigoare din când în când sau pe care, la discreția noastră,
le-am putea stabili, pentru protecția noastră.
6.

Pricing
Prețuri

6.1
We shall quote prices at which we are prepared to deal with you. Save where we exercise any of our
rights to close out a Transaction or a Transaction terminates automatically in accordance with these Terms it is
your responsibility to decide whether or not you wish to deal at those prices.
Vom cita prețurile la care suntem pregătiți să tranzacţionăm cu dvs. Cu excepția cazului în care ne exercităm
oricare dintre drepturile noastre de a închide o Tranzacție sau o Tranzacție se termină automat în conformitate
cu acești Termeni, este responsabilitatea dvs. să decideți dacă doriți sau nu să tranzacționați la aceste prețuri.
6.2
Our bid and offer quotes are subject to the Trading Procedures and involve a spread between buying
and selling prices. The confirmation in relation to each Transaction shall reflect the prices which are based
upon our current quotes at the relevant time at which a trade is struck.
Oferta noastră și cotația de ofertă sunt supuse procedurilor de tranzacționare și implică o diferență între
prețurile de cumpărare și de vânzare. Confirmarea în legătură cu fiecare tranzacție trebuie să reflecte prețurile
care se bazează pe cotațiile noastre curente, în momentul în care se înregistrează o tranzacție .
6.3
Our quotes shall be a bid or offer price (whichever is applicable) and such price shall apply only to a
Transaction which is within the limits which we have agreed with you. If you place an order outside the agreed
limit, we may provide an amended quote which you may, in your absolute discretion, accept or reject.
Cotele noastre trebuie să fie un preț de ofertă sau de cerere (în funcție de care este cazul) și un astfel de preț se
va aplica numai unei Tranzacții care se încadrează în limitele pe care le-am convenit cu dvs. Dacă plasați o
comandă în afara limitei convenite, este posibil să furnizăm o ofertă modificată, pe care, la discreția dvs.
absolută, o puteți accepta sau o respinge.
6.4
We cannot guarantee the accuracy of any information regarding price movements and shall not be
liable for any trading losses incurred by you. All price quotations given to you may be subject to change or
errors and you acknowledge that reliance upon such information is at your own risk.
Nu putem garanta exactitatea oricăror informații privind mișcările de prețuri și nu vom fi responsabili pentru
eventualele pierderi de tranzacționare suportate de dvs. Toate cotațiile de prețuri oferite dvs. pot fi supuse
unor modificări sau erori și recunoașteți că încrederea în aceste informații este pe propriul dvs. risc.
6.5
The minimum and maximum trading quantity, the spread between buying and selling prices, the
Margin requirements applicable to you, our trading hours, the list of available markets or exchanges and other
matters relevant to the type of Transaction or market in which we are prepared to deal with you, shall be
determined by us from time to time and we reserve the right at any time to modify any or all such provisions
according to market conditions, including but not limited to market volatility, closure or illiquidity.
Cantitatea minimă și maximă de tranzacționare, diferența dintre prețurile de cumpărare și de vânzare,
cerințele de marjă aplicabile pentru dvs., orele noastre de tranzacționare, lista piețelor sau schimburilor
disponibile și alte aspecte relevante pentru tipul de tranzacție sau piață în care suntem pregătiți pentru a
tranzacţiona cu dvs., va fi determinată de noi din când în când și ne rezervăm dreptul oricând de a modifica
oricare sau toate aceste dispoziții în funcție de condițiile pieței, inclusiv, dar fără a se limita la volatilitatea
pieței, închiderea sau lipsa de lichiditate.
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7.

Attorneys
Avocat

7.1
If you wish us to deal with another person acting on your behalf (an “Attorney”) at any time in
relation to Electronic Services or via the telephone or both, you must inform us in writing of the name of such
Attorney. We will deal with the Attorney upon production to us of a limited power of attorney given by you, as
found in the Application Form. Such limited power of attorney shall be required in order for you to appoint
your Attorney as an Authorised User or otherwise to give instructions on your behalf. We are entitled in our
complete discretion not to deal with such Attorney if we wish. Any direction given by such duly appointed
Attorney is to be understood as emanating from you and you will be fully responsible for all consequences of
our acting upon such direction.
Dacă doriți să tranzacţionăm cu o altă persoană care acționează în numele dvs. (un "avocat – utilizator
autorizat") în orice moment în legătură cu serviciile electronice sau prin telefon sau ambele, trebuie să ne
informați în scris cu privire la numele acestei persoane. Vom tranzacţiona cu el, după ce ne-a fost oferită o
procură limitată dată de dvs., așa cum se găsește în Formularul de Solicitare. O astfel de împuternicire limitată
va fi necesară pentru a vă numi un Avocat în calitate de Utilizator autorizat şi pentru a da instrucțiuni în numele
dvs. Avem dreptul la libera noastră alegere de a un avea de a face acest avocat, dacă decidem acest lucru.
Orice direcție dată de un astfel de Avocat va fi înțeleasă ca emanând de la dvs. și veți fi pe deplin responsabili
pentru toate consecințele acțiunii noastre asupra unei astfel de direcții.
7.2
We shall only accept instructions from your Attorney if they relate to entering into Transactions on
your behalf. Instructions relating to money transfers must come from you.
Vom accepta instrucțiuni numai de la avocatul dvs. dacă acestea se referă la intrarea în tranzacții în
numele dvs. Instrucțiunile referitoare la transferurile de bani trebuie să vină de la dvs.
7.3
You, and not your Attorney, will be our client. When we assess the appropriateness of a Transaction
in accordance with our obligations under the FCA Rules we shall, unless we agree otherwise in writing with
you, consider your knowledge and experience in relation to Transactions and not the knowledge and
experience of your Attorney.
Dvs., și nu avocatul, veţi fi clientul nostru. Atunci când evaluăm oportunitatea unei Tranzacții în conformitate
cu obligațiile noastre descrise în Regulile FCA, vom lua în considerare, decât dacă un decidem în altfel cu dvs.,
cunoştiinţele şi experienţa dvs. în relaţie cu orice tranzacţie, şi un cunoştiinţele şi experienţa avocatului dvs.
7.4

Your Attorney is not a party to these Terms and is not entitled to enforce or vary them.

Avocatul dvs. nu este parte a acestor Termeni și nu are dreptul să le impună sau să le modifice .
7.5
It is your responsibility to agree with your Attorney the terms upon which your Attorney will perform
any services for you, such as the terms on which they will provide investment advisory services.
Este responsabilitatea dvs. să fiți de acord cu avocatul dvs. cu privire la condițiile în care avocatul dvs. va
efectua orice servicii pentru dvs., cum ar fi condițiile în care vor oferi servicii de consultanță de investiții.
7.6
If you wish to revoke a power of attorney or grant a power of attorney to a different person, you must
notify us in writing and provide us with a limited power of attorney in the name of the new Attorney. Changes
to a power of attorney are only complete upon you receiving written confirmation from us.
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Dacă doriți să revocaţi o împuternicire pentru un avocat sau de a acorda o procură către o altă persoană,
trebuie să ne anunțați în scris și să ne oferiţi o putere limitată pentru avocat în numele noii persoane.
Modificările aduse unei procuri sunt completate numai după primirea confirmării scrise de la noi.
8.

Our Charges
Taxele noastre

8.1
You shall pay to us the Charges set out in the Market Information Sheet or otherwise notified to you
on an individual basis prior to the provision of the service to you. Please note that in addition to commissions
and spreads, certain types of Transactions will be subject to a daily financing charge as disclosed in the Market
Information Sheet.
Ne veți plăti Taxele stabilite în Fișa cu informații despre piețe sau altfel notificat în mod individual, înainte de a
vă furniza serviciul. Rețineți că, în plus față de comisioane și spread-uri, anumite tipuri de tranzacții vor fi
supuse unei taxe zilnice de finanțare, așa cum este prezentat în Fișa cu informații despre piață.
8.2
We may vary the Charges from time to time and will give you as much notice of any change as is
reasonably necessary in the circumstances. However, no notice may be given by us when the change is to your
advantage or the grounds for changes are due to external circumstances beyond our control. Such variations
will take effect from the date specified in the notification.
Este posibil să modificăm din când în când Taxele și vă vom oferi o notificare prealabilă aşa cum este rezonabil
necesar în astfel de circumstanţe. Cu toate acestea, nu va fi făcută o notificare de către noi atunci când
schimbarea este în avantajul dvs. sau motivele pentru schimbări se datorează unor circumstanțe externe care
nu pot fi controlate de noi. Aceste variații vor intra în vigoare de la data specificată în notificare.

9.

Introducing Agents
Agenţi introducători

9.1
Where you have been referred to us by an Introducing Agent we shall not be responsible for any
agreement made between you and your Introducing Agent.
În cazul în care ne-ați fost introdus de un Agent de Introducere, nu vom fi responsabili pentru niciun acord
încheiat între dvs. și agentul dvs. introductiv .
9.2
We may pay commissions and other charges to associates, Introducing Agents (on your behalf and
with your consent) or other third parties. We will disclose the existence, nature and amount of such
commissions to you. Where the amount cannot be ascertained at the outset, the method of calculating the
amount will be disclosed to you prior to the provision of the dealing service. The actual amount paid will
subsequently be disclosed to you in writing and at least annually.
Putem plăti comisioanele și alte taxe către asociați, prezentând agenții (în numele dvs. și cu acordul dvs.) sau
altor terțe părți. Vom dezvălui existența, natura și suma acestor comisioane. În cazul în care suma nu poate fi
stabilită la început, metoda de calcul a sumei vă va fi dezvăluită înainte de furnizarea serviciului de
tranzacționare. Suma reală plătită va fi ulterior dezvăluită în scris cel puțin o dată pe an.
9.3
You acknowledge that any Introducing Agent shall not be authorised to make any representations
concerning us or our services.
Recunoașteți că orice Agent de Introducere nu este autorizat să facă nicio declarație cu privire la noi sau
serviciile noastre.
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9.4
Please note that the Introducing Agent is not permitted to transmit or place any orders on your
behalf. We will not be required to accept any such orders transmitted or placed by the Introducing Agent.
Vă rugăm să rețineți că agentului de introducere nu este permis să transmită sau să trimită tranzacţii în numele
dumneavoastră. Nu vom fi obligați să acceptăm astfel de ordine transmise sau plasate de agentul de
introducere.
9.5
We understand that the Introducing Agent may provide you with certain on-going services and that
we may pay an on-going fee to such Introducing Agents.
Înțelegem că Agentul de Introducere vă poate furniza anumite servicii în continuare și că putem plăti o taxă în
curs la astfel de agenți.
10. Margin arrangements
Dispoziții privind marja
10.1
When we accept dealing instructions from you we will require you to place a deposit (“Initial Margin”)
with us with respect to the positions to be opened on your account. We reserve the right to determine the
amount of Initial Margin required and to vary such amount according to Applicable Regulations and market
conditions without prior notice to you for the purpose of protecting ourselves against loss or risk of loss on
Transactions executed by us upon your instructions.
Când acceptăm instrucțiuni de tranzacționare de la dvs., vă vom solicita să plasați un depozit ("marja inițială")
cu noi în ceea ce privește pozițiile care vor fi deschise în contul dvs. Ne rezervăm dreptul de a determina
valoarea Marjei inițiale solicitate și de a modifica această sumă în conformitate cu Regulamentul aplicabil și
condițiile de piață fără notificarea prealabilă a dvs. în scopul de a ne proteja împotriva pierderii sau riscului de
pierdere din Tranzacțiile executate de noi conform instrucțiunilor dvs.
10.2

Unless otherwise agreed, Margin will be held in the Base Currency.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, marja va fi reţinută în moneda de bază.
10.3
Should the market price change from the time of the Transaction, or from the previous day’s closing
price in respect of open positions held before that time, we reserve the right to call upon you and you agree to
pay such additional Margin payment (“Variation Margin”) to us before close of business on the day of demand.
În cazul în care prețul pieței se modifică din momentul tranzacției, sau din prețul de închidere al zilei precedente
pentru pozițiile deschise deținute înainte de acel moment, ne rezervăm dreptul de a vă solicita și sunteți de
acord să plătiți o astfel de sumă suplimentară de marjă ("Variație Margin ") către noi înainte de închiderea
activității în ziua cererii.
10.4
It is your responsibility to monitor your open positions and make Margin payments to us immediately
upon Margin becoming due, whether or not a Margin call is made of you. We are not obliged to make Margin
calls of you at all or within any specific time period.
Este responsabilitatea dvs. să vă monitorizați pozițiile deschise și să efectuați plăți de Margine la noi imediat
după ce marja devine scadentă, indiferent dacă este sau nu efectuată o notificare de marjă din partea dvs. Nu
suntem obligați să vă solicităm să depuneţi această marjă în orice moment sau în orice perioadă de timp
specifică.
10.5
You are also responsible for maintaining appropriate arrangements with us at all times for the
communication of Margin calls.
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Sunteți, de asemenea, responsabili pentru păstrarea permanentă a aranjamentelor cu noi în orice moment
pentru comunicarea apelurilor de marjă.
10.6
Until you have paid or discharged in full all monies and liabilities owed to us any monies from time to
time outstanding to the credit of any of your accounts with us shall not be due and payable although we may
in our absolute discretion make payments to you from such accounts. We shall be entitled at any time to
retain or make deductions from credit balances which we owe to you and you consent to the money in your
accounts being subject to a general lien in our favour in order to meet any liabilities which you may have
incurred to us, for example:
Până când nu ați plătit în totalitate toate sumele și datoriile care ne sunt datorate, orice sumă neachitată din
contul dvs. Sau din conturile dvs. deţinute cu noi nu va fi datorată și plătibilă, la discreția noastră absolută, din
aceste conturi. Vom avea dreptul în orice moment să păstrăm sau să facem deduceri din soldurile de cont pe
care le datorăm dvs. și vă dați acordul ca banii din conturile dvs. să fie supuși unei garanții generale în favoarea
noastră, pentru a vă putea achita orice obligații pe care ni le-aţi fi cauzat, de exemplu:
(a)

sums to be paid in settlement of Transactions or Margin calls;

(b)
settlement of Charges or any liabilities or costs incurred when exercising our rights under any
provision of these Terms;
(c)

any interest payable to us.

(a) sumele care trebuie plătite pentru decontarea tranzacțiilor sau a cererilor de marjă;
(b) decontarea Comisioanelor sau a oricăror datorii sau costuri suportate de exercitarea drepturilor noastre în
temeiul oricărei prevederi a acestor Termeni;
(c) orice dobândă care trebuie plătităcătre noi.
10.7
You undertake neither to create nor to have outstanding any security interest whatsoever, nor to
agree to assign or transfer, any of the Margin transferred to us.
Vă obligaţi să nu creați și să nu aveți niciun interes de securitate în aşteptare, nici să acceptați să alocați sau să
transferați, nici-o Margine transferată către noi.
10.8

In relation to CFDs, the following Margin requirements shall be paid by you:

(a)
you shall pay us the relevant Margin Percentage multiplied by the Contract Value on the first Business
Day of the term of the CFD; and
(b)
on each Business Day during the term of the Transaction if the Contract Value is higher than the
preceding Business Day’s close of business Contract Value, you will pay to us the amount of such increase
multiplied by the Margin Percentage.
În ceea ce privește CFD-urile, trebuie să plătiți următoarele privind marja:
(a) ne veți plăti procentul corespunzător de marjă înmulțit cu valoarea contractului în prima zi lucrătoare a
termenului CFD; și
(b) în fiecare zi lucrătoare pe durata tranzacției, în cazul în care valoarea contractului este mai mare decât
valoarea contractului de închidere a activității precedente, ne veți plăti cuantumul acestei creșteri înmulțit cu
procentul de marjă.
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10.9
On each Business Day during the term of the Transaction, if the Contract Value is lower than the
preceding Business Day’s close of business Contract Value, then we will pay to you the amount of such
decrease multiplied by the Margin Percentage.
În fiecare zi lucrătoare pe durata tranzacției, în cazul în care valoarea contractului este mai mică decât
valoarea contractului de închidere a activității precedente, atunci vă vom plăti valoarea unei astfel de scăderi
înmulțită cu procentul de marjă.
10.10 We will notify you from time to time of such rates of interest payable by you. Interest payable by you
may include a long CFD funding charge or you may receive a short CFD interest rebate. Long CFD funding/short
CFD interest rebate shall accrue per annum and shall be payable daily by the party liable to make the
payments.
Vă vom notifica din când în când cu privire la aceste dobânzi de plătit de dvs. Dobânzile plătite de dvs. pot
include o taxă lungă de finanțare a CFD sau puteți primi o reducere a dobânzii CFD scurt. Finanțarea cu CFD
lungă / scurtă rata dobânzii la CFD se acumulează pe an și este plătibilă zilnic de către partea responsabilă cu
efectuarea plăților.
10.11 It is our policy not to pay interest to you in respect of unutilised balances on your account or Margin
held by us or any broker in relation to you except to the extent that we shall have separately agreed to do so.
Politica noastră este să nu plătim dobânzi către dumneavoastră în ceea ce privește soldurile nefolosite din
contul dvs. sau marja deținută de noi sau de orice broker în relație cu dumneavoastră, cu excepția cazului în
care vom fi de acord separat să facem acest lucru.
10.12

It is City Credit Capital’s policy to credit accounts to a zero balance when debit balances occur

as a result of trading.
Politica City Credit Capital este de a credita conturile la un sold zero, atunci cand soldurile debitoare apar ca
urmare a tranzactionarii.
11. Client money
Banii clientului
11.1
Where you transfer money to us relating to Transactions we will treat this as client money within the
meaning of the Client Money Rules, and we will hold Your Money in our bank account which is established to
receive and keep separate client funds. Because the Client Money Rules apply, Your Money will be separated
from our money and assets in the event of our insolvency.
În cazul în care ne transferați bani în legătură cu Tranzacțiile, vot fi trataşi ca banii clientului, conform Regulilor
privind banii clienţilor și vom păstra banii dvs. în contul nostru bancar, care este stabilit pentru a primi și păstra
fonduri separate ale clienților. Deoarece se aplică Regulile privind banii clienţilor, banii dvs. vor fi separați de
banii și de activele noastre în caz de insolvabilitate.
11.2
We may hold Your Money on your behalf outside the European Economic Area (“EEA”). Your Money
will be segregated, and held in an account or accounts identified separately, from any account in which our
money or assets is held. The legal and regulatory rules applying to any bank or third party located outside of
the EEA will be different from that of the United Kingdom. In the event of the insolvency or any other
equivalent failure of that bank or third party, Your Money may not be as effectively protected as money held
with an equivalent bank or third party in the United Kingdom.
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Este posibil să păstrăm banii în numele dvs. în afara Spațiului Economic European ("EEA"). Banii dvs. vor fi
separați și deținuţi într-un cont sau în conturi identificate separat, de orice cont în care sunt deținuţi banii sau
activele noastre. Normele legale și de reglementare aplicabile oricărei bănci sau terțe părți situate în afara SEE
vor fi diferite de cele ale Regatului Unit. În cazul insolvabilității sau a oricărui alt eșec echivalent al respectivei
bănci sau al unei terțe părți, este posibil ca Banii dvs. să nu fie protejați la fel de eficient ca banii deținut de o
bancă echivalentă sau o terță parte în Regatul Unit.
11.3
We may deposit Your Money with an exchange, a clearing house or an intermediate broker (each a
‘Third Party’) for the purpose of a Transaction for you through or with that person or to meet your obligation
to provide collateral for a Transaction; the Third Party may have a security interest, lien or right of set-off in
relation to that money.
Putem depune banii dvs. la o casă de schimb, o casa de compensare sau un broker intermediar (fiecare "terță
parte") în scopul unei tranzacții pentru dvs. prin intermediul sau cu persoana respectivă sau pentru a vă
îndeplini obligația de a furniza garanții pentru o tranzacție; partea terță poate avea un interes de securitate, un
drept de reținere sau un drept de compensare în legătură cu acei bani.
11.4

We shall not pay interest nor account to you for profits earned on Your Money.

Nu vom plăti dobânzi sau cont pentru profitul câștigat cu banii dvs.
11.5
You agree that we may cease to treat Your Money as client money if there has been no movement on
your balance for six years. We shall write to you at your last known email and physical address informing you
of our intention of no longer treating Your Money as client money and giving you 28 days to make a claim. If
we do not receive a response to our initial letter then we will again write/email to you giving you a further 28
days in which to make a claim. Should we still not hear from you then we may stop treating your money as
client money in accordance with the FCA’s Client Money Rules and in accordance with our internal policy.
Sunteți de acord că putem înceta să vă tratăm banii ca bani al clientului dacă nu a existat nicio mișcare a
soldului dvs. timp de șase ani. Vă vom scrie la ultimul e-mail cunoscut și adresa fizică care vă informează despre
intenția noastră de a nu mai trata Banii Dvs ca bani ale clientului și de a vă oferi 28 de zile pentru a face o
reclamație. Dacă nu primim un răspuns la scrisoarea noastră inițială, atunci vom scrie din nou / vă vom trimite
un email, oferindu-vă încă 28 de zile pentru a face o reclamație. În cazul în care nu vom mai auzi de la dvs., este
posibil să nu mai tratăm banii în calitate de bani ai cliențiilor, în conformitate cu Regulile privind banii clienţilor
ai FCA și în conformitate cu politica noastră internă.
11.6
We may transfer Your Money to another legal entity (including any of our group companies) where
we transfer all or part of our business to that entity and Your Money relates to the business transferred.
Where we transfer Your Money to another legal entity under this clause we shall require that Your Money will
be held by that entity for you in accordance with the Client Money Rules.
Putem transfera banii dvs. unei alte entități juridice (inclusiv oricare dintre companiile noastre din grup) putem
transfera întreaga noastră afacere sau o parte a acesteia către entitatea respectivă și Banii dvs. se referă la
afacerea transferată. În cazul în care transferăm banii dvs. către o altă entitate juridică în conformitate cu
această clauză, vom cere ca banii dvs. să fie deținute de acea entitate pentru dvs., în conformitate cu Regulile
privind banii clienţilor.
12. Instructions, Security Information and other operational issues
Instrucțiuni, informații de securitate și alte probleme operaționale
12.1
We may from time to time notify you of the security procedures in relation to the Electronic Services.
You agree to follow the security procedures which have been notified to you. For these purposes, we may
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from time to time issue you and/or Authorised Users with Security Information. Separate Security Information
shall be provided by us to any Attorney and you shall not disclose your Security Information to any such
Attorney.
Este posibil să vă informăm din când în când cu privire la procedurile de securitate în legătură cu serviciile
electronice. Sunteți de acord să urmați procedurile de securitate care vi-au fost notificate. În aceste scopuri,
este posibil ca din când în când să vă emitem către dvs. și / sau către utilizatorii autorizați informații de
securitate. Informații separate privind securitatea vor fi furnizate de noi oricărui utilizator autorizat și nu tebuie
să dezvăluiţi informațiile dvs. de securitate nici unui avocat.
12.2
We may rely on all instructions, orders and other communications from you or your Authorised User
quoting the Security Information and you will be bound by any Transaction entered into in reliance upon such
instructions, orders and other communications and you will be liable for any resulting cost incurred for your
account. We shall not be liable for any misappropriation or misuse of your or any Authorised User’s Security
Information.
Ne putem baza pe toate instructiunile, ordinele şi alte comunicări de la dumneavoastră sau de la utilizatorul
dvs. autorizat care citează Informatiile de Securitate şi veţi fi obligat sa intrati intr-o Tranzactie bazată pe
aceste instructiuni, ordine si alte comunicari si veti fi raspunzător pentru orice cost rezultat pentru contul dvs.
Un vom fi raspunzători pentru nici o deturnare sau folosire incorecta a informatiilor dvs. de securitate sau a
oricărui Utilizator autorizat.
12.3
You will ensure that any Security Information issued by us will only be used by you and/or Authorised
Users and will not be disclosed to other third parties. You agree to put in place and maintain appropriate
security arrangements for this purpose including, without limitation, the prohibition of sharing of Security
Information or the leaving unattended of any terminal which is logged on to the Trading Platform.
Veți fi siguri că orice Informații de Securitate emise de noi vor fi utilizate numai de către dvs. și / sau Utilizatori
Autorizați și nu vor fi divulgate altor terțe părți. Sunteți de acord să stabiliți și să mențineți măsurile de
securitate adecvate în acest scop incluzând, fără limitare, interzicerea partajării informațiilor de securitate sau
părăsirea nesupravegheată a oricărui terminal care este conectat la platforma de tranzacționare.
12.4

You undertake to:

Vă angajați să:
(a)
keep Security Information confidential and to institute security measures which are designed to keep
the Security Information confidential;
(a) să păstraţi informațiile de securitate confidențiale și să instituiţi măsuri de securitate care sunt menite să
păstreze confidențialitatea informațiilor privind securitatea;
(b)
notify us immediately by telephone and to confirm in writing immediately thereafter, if you suspect
or become aware of the loss, theft or unauthorised use of Security Information; and
(b) să ne anunțați imediat telefonic și să confirmați în scris imediat după aceasta, dacă bănuiți sau ați luat
cunoștință de pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată a informațiilor privind securitatea; și
(c)

procure that all Authorised Users comply with the above provisions of this clause 12.4.

(c) să vă asiguraţi că toți utilizatorii autorizați respectă prevederile de mai sus din această clauză 12.4.
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12.5
If for any reason you suspect that your Security Information has been learnt or may be misused by
any person then you must notify us immediately.
Dacă, din orice motiv, bănuiți că informațiile dvs. de securitate au fost utrilizate sau pot fi utilizate în mod
abuziv de către orice persoană, atunci trebuie să ne anunțați imediat.
12.6
You agree that neither you nor the Authorised Users or any other personnel will attempt to gain
access to our computer systems or to any data contained within those systems for any purposes or by any
means except as expressly authorised under these Terms.
Sunteti de acord ca nici dumneavoastra, nici Utilizatorii Autorizaţi sau nici un alt personal nu va incerca sa
obţină accesul la sistemele noastre informatice sau la orice date conţinute în aceste sisteme în orice scop sau
prin orice mijloace, cu excepţia cazurilor în care este autorizat în mod expres în conformitate cu aceiaşti
Termeni.
12.7

Operational Issues

Probleme operaționale
(a)
You undertake to notify Customer Service promptly, by telephone at +44 (0) 20 7614 4600 or via
email at customerservice@cccapital.co.uk, of any:
(a) Sunteți obligat să notificați Serviciul pentru Clienți prompt, prin telefon la +44 (0) 20 7614 4600 sau prin email la customerservice@cccapital.co.uk, pentru orice:
(i)
failure to receive a trade confirmation that an order initiated by you or an Authorised User through
the trading platform has been received and or executed;
(i) neprimirea unei confirmări comerciale prin care a fost primită și / sau executată un ordin inițiat de dvs. sau
de un Utilizator Autorizat prin intermediul platformei de tranzacționare;
(ii)
failure to receive or inability to access confirmations or statements where such are made available by
the trading platform;
(ii) incapacitatea de a primi sau incapacitatea de a accesa confirmările sau declarațiile în cazul în care acestea
sunt puse la dispoziție de platforma de tranzacționare;
(iii)

receipt of confirmation of an order which you or an Authorised User did not place; or

(iii) primirea confirmării unei comenzi pe care dvs. sau un Utilizator autorizat nu ați plasat-o; sau
(iv)
Authorised User to whom Security Information has been issued ceasing to have your authority to
trade for your account.
(iv) Utilizatorul autorizat căruia i s-au eliberat informațiile de securitate, încetează să aibă autoritatea de a
tranzacționa asupra contului dvs.
(b)
You undertake to carry out virus checks on a regular basis and in addition you will be responsible for
the installation and proper use of any virus detection/scanning programme that we may require from time to
time.
(b) Sunteți obligat să efectuați controale împortiva viruşilor în mod regulat și, în plus, veți fi responsabili pentru
instalarea și utilizarea corectă a oricărui program de detecție / scanare a virușilor pe care îl putem solicita din
când în când.
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12.8
It will be necessary for you to enter your existing Security Information in order to have it reset. If you
have lost or forgotten your Security Information, you must provide us with such evidence of your identity as
we may require in order for your Security Information to be reset.
Va fi necesar să introduceți informațiile dvs. de securitate existente pentru a le reseta. Dacă ați pierdut sau ați
uitat informațiile dvs. de securitate, trebuie să ne furnizați dovezi ale identității dvs. pe care le-am solicitat
pentru a vă reinițializa informațiile de securitate .
12.9
Instructions to execute transactions on our platform are irrevocable and are subject to our risk
management procedures. We shall have no responsibility for any orders which were entered into by you or
your Authorised Users in error and notwithstanding such error we shall be entitled to process them
accordingly. We may at our absolute discretion refuse any dealing instructions given by you or an Authorised
User through our platform without giving any reason or being liable for any resulting loss. In the event of
rejection by us on this basis we will use all reasonable efforts to inform you of this as soon as is reasonably
practicable. All such instructions will be recorded electronically.
Instrucțiunile de efectuare a tranzacțiilor pe platforma noastră sunt irevocabile și sunt supuse procedurilor
noastre de gestionare a riscurilor. Nu vom avea nicio responsabilitate pentru comenzile care au fost introduse
de dvs. sau de utilizatorii dvs. autorizați în mod eronat și, în ciuda acestor erori, vom avea dreptul să le
procesăm în consecință. Putem, la discreția noastră absolută, să refuzăm orice instrucțiuni de tranzacționare
oferite de dvs. sau de un Utilizator autorizat prin intermediul platformei noastre, fără a da nici un motiv sau
răspundere pentru orice pierdere rezultată. În cazul respingerii de către noi pe această bază, vom face toate
eforturile rezonabile pentru a vă informa despre acest lucru cât mai repede posibil. Toate aceste instrucțiuni vor
fi înregistrate electronic.
13. Confirmations and statements
Confirmări și declarații
13.1
A confirmation of a Transaction shall be posted on our Trading Platform upon execution of the
Transaction. The confirmations shall only be accessible by Authorised Users and us.
O confirmare a unei tranzacții va fi postată pe Platforma noastră de tranzacționare la executarea Tranzacției.
Confirmările vor fi accesibile numai de către utilizatorii autorizați și de noi.
13.2
We may send you by Electronic Means any statements or other materials associated with your use of
Electronic Services. The transmission of statements and other materials by Electronic Means is not safe from
corruption in transit. We accept no responsibility for defects in information received by you in using our
trading platform, or for the failure of any such information to reach you, nor for the consequences of such
defect or failure, where this is for reasons beyond our control.
Vă putem trimite prin mijloace electronice orice declarații sau alte materiale asociate utilizării de către
dumneavoastră a serviciilor electronice. Transmiterea declarațiilor și a altor materiale prin mijloace electronice
nu este sigură de corupție în tranzit. Nu acceptăm nicio răspundere pentru defectele informațiilor primite de
dvs. în utilizarea platformei noastre de tranzacționare sau pentru nereușita trimiterii unei astfel de informații
spre dvs. sau pentru consecințele unui astfel de defect sau defecțiune, în cazul în care acest lucru se întâmplă
din motive care nu țin de controlul nostru.
13.3
In the event that there is a systems failure (whether such failure arises as a result of a fault with our
system, your system or with the server):
În cazul în care există o defecțiune a sistemului (dacă o astfel de defecțiune apare ca urmare a unei defecțiuni
la sistemul nostru, la sistemul dvs. sau la server):

CIX Markets este o denumire comercială a City Credit Capital (UK) Limited. City Credit Capital (UK)
Limited ("CCC"), etajul 12, 110 Bishopsgate, Londra EC2N 4AY. CCC este autorizată și reglementată de
Autoritatea de Conduită Financiară. (Număr de înregistrare FCA: 232015).

28
V0818

(a)
you may not receive communications sent by our trading platform or they may be delayed, and we
may not be aware of this. Notwithstanding the foregoing, any such communication will be conclusive and
binding on you if you do not notify us within two Business Days of your non-receipt; and
(a) este posibil să nu primiți comunicări trimise de platforma noastră de tranzacționare sau pot fi amânate și
este posibil să nu știm acest lucru. În ciuda celor de mai sus, orice astfel de comunicare va fi concludentă și
obligatorie pentru dvs. dacă nu ne veți notifica în decursul a două zile lucrătoare cu privire la faptul că un le-aţi
primit dvs. și
(b)
we may be unable to communicate with you by email. In such circumstances, we reserve the right to
communicate with you by facsimile or telephone.
(b) este posibil să nu ne putem comunica cu dvs. prin e-mail. În astfel de circumstanțe, ne rezervăm dreptul de a
ne comunica cu dvs. prin fax sau prin telefon.
13.4

Daily and monthly statements will also be posted on our Trading Platform.

Declarațiile zilnice și lunare vor fi postate și pe platforma noastră de tranzacționare.
13.5
Unless you notify us of any error or omission within two Business Days of the sending by email or
other form of any confirmation, statement or other document by us to you, you shall be deemed to have
ratified and accepted the contents of such communication. Such confirmation, statement or other document
will be deemed to be an accurate reflection of the Transaction and acceptance by you in full of its terms and
will be binding on you.
Dacă nu ne-ați notificat nicio eroare sau omisiune în termen de două zile lucrătoare de la trimiterea prin e-mail
sau altă formă a oricărei confirmări, declarații sau alt document de către noi către dvs., va fi considerat că aţi
ratificat și acceptat conținutul acestei comunicări. O astfel de confirmare, declarație sau alt document va fi
considerată a fi o reflectare exactă a Tranzacției și acceptarea de către dvs. în întregime a termenilor acesteia
și va fi obligatorie pentru dvs.
13.6
If a dispute arises between you and us relating to the existence or terms of any Transaction (a
“Disputed Transaction”), we may at any time without prior notice to or any further authority from you take
whatever action that we consider appropriate in relation to the Disputed Transaction. We will notify you
(orally or in writing) as soon as is practically possible of any action we have taken but any failure by us to give
such notice will not prejudice the validity of such action.
În cazul în care apare o dispută între dvs. și noi în legătură cu existența sau termenii oricărei tranzacții (o
"tranzacție în litigiu"), putem oricând, fără o notificare prealabilă sau oricare altă autoritate din partea dvs., să
luăm orice acțiune pe care o considerăm potrivită pentru Tranzacția Disputată. Vă vom notifica (oral sau în
scris) cât mai curând posibil cu privire la orice acțiune pe care am luat-o, dar orice nerespectare de către noi a
unei astfel de notificări nu va aduce atingere validității unei astfel de acțiuni.
13.7
We may at any time, whether or not we provide you with notice of the same, cease to send you all or
any communications under these Terms by Electronic Means and make such communications to you by post or
fax.
Putem în orice moment, indiferent dacă vă furnizăm notificarea sau nu, să incetăm să vă trimitem toate
comunicări sau toate comunicările în condiţiile prezentei Condiţii pentru Mijloace Electronice şi să facem astfel
de comunicări către dumneavoastră prin poştă sau fax.
13.8
We will notify you if the initial notional value of any Transaction placed to create an open position
depreciates by more than 10% and thereafter at multiples of 10%. We will make such notification on an
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instrument-by-instrument basis at the end of each Business Day in which the threshold is exceeded or, in a
case where the threshold is exceeded on a non-Business Day, the close of the next Business day. We will send
the notification by email or will make it available to you through the Trading Platform.
Vă vom anunța dacă valoarea noțională inițială a oricărei tranzacții plasate pentru a deschide o poziţie se
depreciază cu mai mult de 10%, după care la fiecare 10%. Vom face o astfel de notificare la fiecare instrument
la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare în care pragul este depășit sau, în cazul în care pragul este depășit într-o zi
care nu este operațională, încheierea următoarei zile lucrătoare. Vom trimite notificarea prin e-mail sau vă va fi
pus la dispoziție prin intermediul platformei de tranzacționare.
14. Telephone dealing
Tranzacţii prin telefon
14.1
The provisions of this clause 14 set out the basis on which we will provide you with the facility to
enter into Transactions and to access Financial Market Information via telephone. We will accept orders or
allow you to access Financial Market Information by telephone only when the Trading Platform is unavailable.
Dispozițiile prezentei clauze 14 stabilesc baza pe care vă vom oferi facilitatea de a intra în Tranzacții și de a
accesa informațiile despre piața financiară prin telefon. Vom accepta comenzi sau vă vom permite să accesați
informațiile despre piața financiară prin telefon doar atunci când platforma de tranzacționare nu este
disponibilă.
14.2
When this clause 14 applies, you may give us instructions by telephone. We shall not be obliged to
confirm such instructions.
Când se aplică această clauză 14, ne puteți da instrucțiuni prin telefon. Nu vom fi obligați să confirmăm astfel
de instrucțiuni.
14.3
When you give us instructions by telephone, you will be required to provide your Security Information
for identity verification and security purposes. You shall keep safe and confidential all Security Information
relating to your account and you shall not disclose such information to anyone. Accordingly, if you are aware
or suspect that any Security Information is no longer confidential you must inform us immediately.
Când ne dați instrucțiuni prin telefon, vi se va cere să furnizați informațiile dvs. de securitate pentru verificarea
identității în scopuri de securitate. Veți păstra în siguranță și confidențial toate informațiile de securitate
referitoare la contul dvs. și nu veți divulga astfel de informații nimănui. Prin urmare, dacă știți sau suspectați că
orice Informații de Securitate nu mai sunt confidențiale, trebuie să ne informați imediat.
14.4
In the case of companies or other organisations, you may from time to time advise us of the identity
of any employees authorised to give notices and communications to us on your behalf in accordance with and
for the purposes of these Terms. Any such notice shall be in writing and shall set out the names and specimen
signatures of the employees so authorised. Any such authority may be revoked by notice in writing. Such
revocation shall only be effective upon written confirmation by us of our receipt of such notice. We shall not
be bound by any such variation and/or revocation until written notice is actually received by us.
În cazul companiilor sau al altor organizații, puteți să ne informați din când în când cu privire la identitatea
oricărui angajat autorizat să emită notificări și comunicări către noi în numele dvs., în conformitate cu și în
scopul acestor Termeni. Orice astfel de notificare trebuie să fie în scris și să indice numele și specimenele de
semnături ale angajaților autorizați astfel. Orice astfel de autoritate poate fi revocată printr-o notificare în
scris. O astfel de revocare va fi efectivă numai după confirmarea scrisă de către noi a primirii unei astfel de
notificări. Nu vom fi obligați de nicio astfel de modificare și / sau revocare până când notificarea scrisă nu va fi
primită de noi.
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14.5
We shall be entitled to act upon the instructions of any Attorney or any person authorised under the
provisions of clause 14.4 or instructions given by such a person quoting the Security Information relating to
you. You will be bound by any agreement entered into by us on your behalf in reliance on such instructions.
Vom avea dreptul de a acționa conform instrucțiunilor oricărui avocat sau oricărei persoane autorizate în
conformitate cu dispozițiile din clauza 14.4 sau instrucțiunilor date de orice persoană care citează informaţiile
dvs. de securitate. Veți fi obligat de orice acord încheiat de noi în numele dvs., bazându-ne pe astfel de
instrucțiuni.
14.6

We may require confirmation from you of any order or instruction if:

Este posibil să solicităm confirmarea oricărei comenzi sau instrucțiuni dacă:
(a)

we consider that such confirmation is desirable or that an order or instruction is ambiguous; or

(a) considerăm că o astfel de confirmare este de dorit sau că un ordin sau o instrucțiune este ambiguă; sau
(b)

the instruction is to close your account.

(b) instrucțiunea este de a închide contul.
14.7
We will provide a confirmation of the details of a Transaction by Electronic Means upon execution of
the Transaction.
Vom furniza o confirmare a detaliilor unei Tranzacții prin mijloace electronice la executarea Tranzacției.
14.8
We will record all telephone and electronic communications that result or may result in the placing
and/or conclusion of a Transaction. A copy of such telephone or electronic communications will be available to
you on request.
Vom înregistra toate comunicările telefonice și electronice care rezultă sau pot conduce la plasarea și / sau
încheierea unei Tranzacții. O copie a acestor comunicări telefonice sau electronice va fi disponibilă la cerere.
15. Transactions relating to CFDs
Tranzacții referitoare la CFD-uri
16.1

The provisions of this clause shall apply to all Transactions in CFDs.

Dispozițiile prezentei clauze se aplică tuturor tranzacțiilor cu CFD-uri.
16.2
We will open and close a CFD under the terms of this clause 15 on any Business Day within the market
hours of the Exchange if relevant. On any Business Day when you wish to enter into a CFD, you will notify us
(by Electronic Means or otherwise) of that fact, specifying the name of the Underlying Product and the
Contract Quantity.
Vom deschide și închide un CFD în condițiile prezentei clauze 15 în orice zi lucrătoare, în cadrul orelor de piață
ale schimbului, dacă este cazul. În orice zi lucrătoare, atunci când doriți să încheiați un CFD, ne veți notifica
(prin mijloace electronice sau în alt mod) despre acest fapt, specificând numele produsului de bază și cantitatea
contractului.
16.3
We will be entitled at our discretion to accept or reject any Underlying Product as the basis for any
Transaction. If we accept the Underlying Product then we will notify you of the Opening Price. You will be
entitled to accept or reject the Opening Price and subject to clause 15.4, acceptance by you will give rise to a
binding Transaction between you and us and which shall be subject to the provisions of these Terms.
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Suntem îndreptățiți, la discreția noastră, să acceptăm sau să respingem orice Produs Subiacent ca bază pentru
orice Tranzacție. Dacă acceptăm Produsul Subiacent, vă vom anunța prețul de deschidere. Veți avea dreptul să
acceptați sau să respingeți prețul de deschidere și sub rezerva clauzei 15.4, acceptarea de către dvs. va duce la
o tranzacție obligatorie între dvs. și noi și care va face obiectul dispozițiilor acestor Termeni.
16.4

We shall open a CFD subject to you having available and sufficient free equity in your account.

Vom deschide un CFD în funcție de disponibilitatea și suficiența capitalului liber în contul dvs.
16.5
A Transaction shall be deemed executed at the Opening Price at the time Confirmation is provided by
us through either Electronic Means or orally in the case of telephone trading.
O tranzacție va fi considerată executată la prețul de deschidere în momentul în care Confirmarea este furnizată
de noi prin mijloace electronice sau verbal în cazul tranzacționării prin telefon.
16.6

You acknowledge and agree that:

Recunoașteți și sunteți de acord că:
(a)
the purpose of each CFD is to secure a profit or avoid a loss by reference to fluctuations in the price of
the Underlying Product and it is not intended that such profit is to be obtained or loss avoided by taking
delivery of any Underlying Product; and
(a) scopul fiecărui CFD este de a obține un profit sau de a evita o pierdere în raport cu fluctuațiile prețului
Produsului Subiacent și nu intenționează să obțină un astfel de profit sau să se evite pierderile prin preluarea
oricărui Produs Subiacent ; și
(b)
each Transaction shall not confer on you any right, title or interest in any Underlying Product or
entitle or oblige you to acquire, receive, hold, deliver or dispose of any Underlying Product. For the avoidance
of doubt, all Transactions relating to CFDs shall be cash settled.
(b) orice tranzacție nu vă conferă niciun drept, titlu sau interes pentru niciun Produs Subiacent sau nu vă dă
dreptul sau obligați să achiziționați, să primiți, să țineți, să livrați sau să dispuneţi de orice Produs Subiacent.
Pentru a evita orice îndoială, toate tranzacțiile legate de CFD-uri vor fi decontate în numerar.
17. Payments for differences
Plăți pentru diferențe
17.1
Commencing on the first Business Day after we have entered into the CFD, and on each Business Day
thereafter during the term of the CFD, CCC will be responsible for determining the Contract Value of the CFD.
Începând cu prima zi lucrătoare după ce am intrat în CFD și în fiecare zi lucrătoare ulterioară în timpul
perioadei CFD, CCC va fi responsabil pentru determinarea valorii contractului CFD.
17.2
If, on any Business Day during the term of the CFD, the current Contract Value is higher than the close
of business Contract Value of the preceding Business Day, then the Short Party shall be liable to pay to the
Long Party such difference.
În cazul în care, în orice zi lucrătoare pe durata CFD, Valoarea actuală a Contractului este mai mare decât
Valoarea Contractului de închidere a activității din Ziua Lucrătoare precedentă, partea scurtă va fi obligată să
plătească părții lungi o astfel de diferență.
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17.3
If, on any Business Day during the term of the CFD, the current Contract Value is lower than the close
of business Contract Value of the preceding Business Day, then the Long Party shall be liable to pay to the
Short Party such difference.
În cazul în care, în orice zi lucrătoare pe durata CFD, valoarea contractului curent este mai mică decât valoarea
contractului de închidere a activității din ziua lucrătoare precedentă, atunci partea lungă este obligată să
plătească părții scurte această diferență.
17.4
All payments to be made in respect of any Transaction shall be made in accordance with the account
details specified in the relevant confirmation or as otherwise agreed between you and us.
Toate plățile care vor fi efectuate în legătură cu orice Tranzacție vor fi efectuate în conformitate cu detaliile
contului specificate în confirmarea respectivă sau după cum s-a convenit altfel între dvs. și noi.
18. Dividend
18.1
In the case of an underlying reference Security which pays a dividend, where you are the Buyer you
will be paid the net percentage of the synthetic value of the gross dividend attributable to the underlying
product on the ex-dividend date. For the avoidance of doubt, the “net percentage of the synthetic value of the
gross dividend” shall reflect the percentage of withholding or deduction of taxes at source by or on behalf of
any applicable authority.
În cazul unei garanții de bază care face plata dividendului, în cazul în care sunteți cumpărătorul, veți fi plătit
procentul net din valoarea sintetică a dividendului brut care poate fi atribuit produsului suport la data exdividend. Pentru a evita orice îndoială, "procentul net al valorii sintetice a dividendului brut" reflectă procentul
de reținere sau deducere a impozitelor la sursă de către sau în numele oricărei autorități aplicabile.
18.2
In the case of an underlying reference Security which pays a dividend, where you are the Seller you
will be charged the synthetic value of the gross dividend attributable to the underlying product on the exdividend date. For the avoidance of doubt, the ‘gross dividend’ shall reflect a sum before withholding or
deduction of taxes at source by or on behalf of any applicable authority.
În cazul în care o referință de bază este o Siguranță care plătește un dividend, în cazul în care sunteți Vânzător,
veți fi taxat valoarea sintetică a dividendului brut care poate fi atribuită produsului suport la data ex-dividend.
Pentru a evita orice dubiu, "dividendul brut" trebuie să reflecte o sumă înainte de reținerea sau deducerea
taxelor la sursă de către sau în numele oricărei autorități aplicabile.
18.3
In the event that we determine, at our sole discretion, that there has been any change in the
interpretation or application by any court, governmental or other authority of any applicable law or regulation
which has the effect of reducing or increasing the amount of the ordinary cash dividend per Security payable
to a UK tax-resident holder of the Security, we will vary the synthetic value of the dividend amount with
immediate effect by notice in writing to you.
În cazul în care determinăm, la discreția noastră, că au existat modificări ale interpretării sau aplicării de către
orice instanță, guvern sau altă autoritate a oricărei legi sau regulamente aplicabile care are ca efect reducerea
sau majorarea valorii dividendul în numerar obișnuit pe securitate, plătit unui titular al Securității rezident al
Regatului Unit al Marii Britanii, vom varia valoarea sintetică a valorii dividendului cu efect imediat prin
notificarea în scris către dvs.
19. Closing a Transaction
Închiderea unei tranzacții
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19.1
Before the close of business on any Business Day, you may give us a Closing Notice to close any CFD
(whether in whole or in part) specifying the relevant Transaction, the Underlying Product and the proportion
of such CFD that you wish to close.
Înainte de încheierea activității în orice zi lucrătoare, ne puteți trimite o notificare de închidere pentru a închide
orice CFD (integral sau parțial) specificând tranzacția relevantă, Produsul de bază și proporția respectivului CFD
pe care doriți să îl închideți.
19.2

Any amounts payable by you to us or vice versa will be reflected in your account balance immediately.

Orice sume plătibile de dvs. către noi, sau invers se vor reflecta imediat în soldul contului dvs.
19.3
At any time in relation to a Transaction, we may at our sole discretion give you a Closing Notice
specifying a Closing Date and a Closing Price. A Closing Notice which is served by us shall take effect:
În orice moment în legătură cu o tranzacție, putem, la propria noastră discreție, să vă dăm o notificare de
închidere care să indice o dată de închidere și un preț de închidere. O notificare de închidere care este deservită
de noi va intra în vigoare:
(a)

immediately upon expiry of the Underlying Product; or

(a) imediat după expirarea produsului subiacent;

sau

(b)
the Closing Date will take immediate effect where due to the adoption of or any change in any
Applicable Regulation (including without any limitation, any tax law) or due to the promulgation of or any
change in the interpretation by any court, tribunal or regulatory authority with competent jurisdiction of any
Applicable Regulation.
(b) Data de închidere va avea efect imediat, în cazul în care, este datorită adoptării sau oricărei modificări a
oricărui alt regulament aplicabil (inclusiv, fără nici o limitare, orice lege fiscală) sau prin promulgarea sau orice
modificare în interpretarea de către orice instanță, tribunal sau autoritate de reglementare cu competență
juridică a oricărui regulament aplicabil.
20. Reference Price correction
Corectarea prețului de referință
In the event that any price published on the Exchange or by the sponsor of the Index and which is utilised for
any calculation is subsequently corrected and the correction is published by the Exchange or the sponsor of
the Index within thirty Business Days of the previously published price or level, we may within thirty Business
Days after publication of that correction notify you of the correction and of the amount payable by you as a
result of that correction. You shall then pay to us within thirty Business Days after such notice, that amount
together with interest on that amount at a rate per annum equal to the cost to us of funding that amount for
the period from and including the day on which a payment originally was (or was not) made, to but excluding
the day of payment of the refund or payment resulting from that correction.
În cazul în care orice preț publicat pe bursă sau de către sponsorul Indexului și care este utilizat pentru orice
calcul este corectat ulterior și corecția este publicată de Bursă sau de sponsorul Indexului în decurs de treizeci
de zile lucrătoare de la publicarea prețului anterior sau nivelului acestuia, în termen de treizeci de zile
lucrătoare de la publicarea acestei corecții, vă putem notifica de corectarea făcută și suma pe care trebuie să o
plătiţi ca urmare a acestei corecții. Va trebui să plătiţi apoi în decurs de treizeci de zile lucrătoare după această
notificare, această sumă, împreună cu dobânda din această sumă, la o rată anuală egală cu costul pe care ni l-
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am finanțat pentru perioada de la și inclusiv ziua în care o plată inițial a fost (sau nu a fost), dar fără a include
ziua plății rambursării sau a plății care rezultă din această corecție.
20. Adjustments and modifications
Ajustări și modificări
20.1
If any Security becomes subject to adjustment as the result of any of the events set out in clause
below, we will determine the appropriate adjustment, if any, to be made to the Contract Value of the
underlying product to account for the diluting or concentrating effect necessary to preserve the economic
equivalent of the rights and obligations of the parties.
Dacă orice securitate devine subiect la ajustarea ca rezultat al oricăreia dintre evenimentele prevăzute în
clauză 21.2 de mai jos , vom determina ajustarea corespunzătoare, dacă este cazul, a Valorii Contractului
produsului suport pentru a ține cont de efectul de diluare sau de concentrare necesar pentru a păstra
echivalentul economic al drepturilor și obligațiilor părților.
20.2
The events to which clause 20.1 refers are the declaration by the issuer of the Security of any of the
following:
Evenimentele la care se referă clauza 20.1 sunt declarația emitentului unei Securităţi a oricărei dintre
următoarele:
(a)
a subdivision, consolidation or reclassification of relevant Security, or a free distribution or dividend of
any such Security to existing holders by way of bonus or capitalisation or similar issue;
(a) subdivizarea, consolidarea sau reclasificarea securității relevante, distribuirea sau distribuirea gratuită a
oricărei astfel de garanții deținătorilor existenți prin intermediul primei, al capitalizării sau al unei emisiuni
similare;
(b)
a distribution, issue or dividend to existing holders of the underlying product of (i) such Securities, or
(ii) other share capital or securities granting the right to payment of dividends to holders of such Securities, or
(iii) share capital or other securities of another issuer acquired or owned as a result of a spin-off or (iv) any
other type of securities, or other assets, for payment at less than the prevailing market price as determined by
us;
(b) o distribuire, eliberare sau un dividend a deținătorilor existenți ai produsului subiacent din (i) astfel de valori
mobiliare; sau (ii) alte titluri de capital sau titluri care acordă dreptul la plata dividendelor deținătorilor acestor
Titluri de Valori; sau (iii) acțiuni capital sau alte valori mobiliare ale unui alt emitent dobândit sau deținut ca
urmare a unei divizări sau (iv) orice alt tip de valori mobiliare sau alte active pentru plata la un preț mai mic
decât prețul de piață predominant, așa cum este determinat de noi;
(c)

an extraordinary dividend;

(c) un dividend extraordinar;
(d)

a repurchase by the issuer or any of its subsidiaries of relevant Securities; or

(d) o re-cumpărare de către emitent sau de oricare dintre filialele sale a unei securităţi relevante, sau
(e)
with respect to the issuer an event that results in any shareholder rights pursuant to a shareholder
rights agreement or arrangement being distributed or becoming separated from Securities of common stock or
other securities of the capital stock of the issuer.
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20.3
Notice of any adjustment or amendment under this clause 20 shall be given to you as soon as
reasonably practicable after the determination of the adjustment or amendment and shall be conclusive and
binding on you in the absence of manifest error.
Notificarea oricărei ajustări sau modificări conform acestei clauze 20 vă va fi furnizată cât mai curând posibil în
mod rezonabil după determinarea ajustării sau amendamentului și vă va fi concludentă și obligatorie în
absența unei erori manifestate.
21. Representations
Reprezentanțe
21.1
You confirm that we shall have authority to take such action as we reasonably consider to be
necessary under these Terms and all such action will be undertaken by us as your agent and you agree to ratify
and confirm everything properly done by us in the proper performance in good faith of our duties under these
Terms.
Confirmaţi că vom avea autoritatea de a lua măsuri pe care le considerăm în mod rezonabil ca fiind necesare în
conformitate cu acești Termeni și că toate aceste acțiuni vor fi întreprinse de noi ca agent și sunteți de acord să
ratificați și să confirmați că tot ce am făcut în mod corespunzător s-a realizat cu bună-credință a îndatoririlor
noastre în conformitate cu acești Termeni.
21.2

You represent to us that, at the date of these Terms and at the time of each Transaction that:

Dumneavoastră ne prezentaţi că, la data acestor Termeni şi în momentul fiecarui Tranzacţii că:
(a)
you have full power and authority and have taken all necessary steps to enable you to lawfully enter
into and to perform all your obligations under these Terms;
(a) aveți puterea și autoritatea deplină și ați luat toate măsurile necesare pentru a vă permite să intrați legal și
să vă îndepliniți toate obligațiile care vă revin în conformitate cu acești Termeni;
(b)
you deal as principal only and no person other than yourself has or will have any interest in any
Transaction or in any account that we hold on your behalf;
(b) să tranzacţionaţi caprincipal și nici o altă persoană decât dvs. Nu are sau nu va avea nici un interes în orice
Tranzacție sau în orice cont pe care îl deținem în numele dvs;
(c)
all sums or other assets deposited by way of Margin for your obligations under these Terms are
beneficially owned by you and you will not create any charge or other encumbrance over or in respect of such
money or assets;
(c) toate sumele sau alte active depuse sub formă de marjă pentru obligațiile care vă revin în conformitate cu
acești Termeni sunt deținute în mod benefic de dvs. și nu veți crea nicio taxă sau altă sarcină asupra sau în
legătură cu astfel de bani sau bunuri;
(d)
you will provide to us, on request, such information regarding your identity as we may reasonably
require to comply with anti-money laundering regulations;
(d) ne veți furniza, la cerere, informații referitoare la identitatea dvs., pe care le-am putea cere în mod rezonabil
pentru a respecta regulamentele privind spălarea banilor;
(e)
no Event of Default or potential Event of Default as specified in clause 25 has occurred and is
continuing with respect to you; and
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(e) nu a avut loc niciun eveniment de neîndeplinire a obligațiilor sau un eveniment potențial de neîndeplinire a
obligațiilor, așa cum este specificat în clauza 25 , și continuă în ceea ce vă privește;
și
(f)
all information you have given to us is true and accurate in all material respects as of the date of
these Terms and any changes to the information will be promptly notified by you to us and you will not omit or
withhold any information which would render the information so supplied false or inaccurate in any material
respect.
(f) toate informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt adevărate și exacte în toate aspectele semnificative de la
data acestor Termeni și orice schimbări aduse informațiilor vor fi imediat notificate de dvs. către noi și nu veți
omite sau nu veți reține informațiile care ar putea să furnizeze informații false sau inexacte în orice privință
materială.
22. Market abuse
Abuzul de piață
22.1
We may from time to time limit our liability to you by opening analogous individual positions
(whether shares or other instruments) with other institutions which may exert a distorting influence on the
Underlying Market. This creates a possibility of market abuse. The purpose of the following clause 22.2 is to
prevent such abuse.
Putem, din când în când, să ne limităm răspunderea față de dvs. prin deschiderea unor poziții analoge
individuale (acțiuni sau alte instrumente) cu alte instituții care ar putea exercita o influență distorsionantă
asupra Pieței De Bază. Aceasta creează o posibilitate de abuz de piață. Scopul următoarei clauze 22.2 este de a
preveni astfel de abuzuri.
22.2

You represent, warrant and undertake that:

Reprezentați, garantați și întreprindeți următoarele:
(a)
you will not open, and have not opened, any CFDs with us relating to a particular share, if to do so
would result in you, or others with whom you are acting in concert, having an exposure to that share which is
equal to or exceeds the amount of a Declarable Interest in the relevant company unless you, or others with
whom you are acting in concert, make the required declarations and notify us about your Declarable Interest
immediately;
(a) să nu deschideți și să nu fi deschis cu noi nici un CFD cu privire la o anumită cotă, dacă acest lucru ar duce ca
dvs. sau ca alții cu care acționați în mod concertat, să aveţi o expunere la acea acțiune care este egală cu sau
depășește valoarea unui interes declarabil în societatea respectivă, cu excepția cazului în care dvs. sau alte
persoane cu care acționați în mod concertat faceți declarațiile necesare și ne notificați imediat despre interesul
declarabil;
(b)

you will notify us and keep us updated at all times of your aggregate Declarable Interests;

(b) ne veți notifica și ne veţi actualiza în permanență cu privire la interesele dvs. declarabile;
(c)

you will not open, and have not opened, any CFDs with us in connection with:

(c) nu veți deschide și nu aţi deschis niciun CFD cu noi în legătură cu:
(i)

a placing, issue, distribution or other analogous event; or

(i) plasarea, emiterea, distribuirea sau alte evenimente similare;

sau
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(ii)
an offer, take-over, merger or other analogous event in which you are involved or otherwise
interested; and
(ii) o ofertă, o preluare, o fuziune sau alt eveniment analog în care sunteți implicat sau sunteți interesat în alt
mod; și
(d)
you will not open, and have not opened, any CFDs that contravene any primary or secondary
legislation or other law against insider trading. You agree that we may proceed on the basis that when you
open or close a CFD with us on a share price, you may be treated as trading in securities within the meaning of
Part V of the Criminal Justice Act 1993, the Market Abuse Regulation (Regulation (EU) No 596/2014) and/or
FSMA.
(d) nu veți deschide și nu ați deschis niciun CFD care contravine vreunei legislații primare sau secundare sau a
altei legi împotriva tranzacționării privilegiate. Sunteți de acord că putem proceda pe baza faptului că, atunci
când deschideți sau închideți un CFD cu noi la un preț al acțiunilor, puteți fi considerat ca făcând tranzacţii cu
securităţi în temeiul părții al V-lea din Legea privind justiția penală din 1993, Regulamentul privind abuzul de
piață (UE) nr. 596/2014) și / sau FSMA.
22.3
If you open any CFD in breach of the representations, warranties or undertakings given in these
Terms, or we have grounds to believe that you have done so, we may in our absolute discretion and without
being under any obligation to inform you of our reason for doing so, close that CFD and any other CFDs that
you may have open at the time. We may also:
Dacă deschideți orice CFD care încalcă reprezentările, garanțiile sau angajamentele oferite în acești Termeni
sau dacă avem motive să credem că ați făcut acest lucru, putem, la discreția noastră absolută și fără a fi
obligați să vă informăm despre rațiunea noastră pentru a face acest lucru, închideți CFD-ul și orice alte CFD-uri
pe care le-ați deschis la acea dată. De asemenea, putem:
(a)

enforce the CFD or CFDs against you if it is a CFD or CFDs under which you have lost money; and

(a) impune CFD-ul sau CFD-urile împotriva dvs. dacă este un CFD sau CFD-uri în care ați pierdut banii;
și
(b)
treat all your closed CFDs as void if they are CFDs under which you have made money, unless and
until you produce, within three months of our request, conclusive evidence that you in fact have not
committed any breach of warranty, representation or undertaking.
(b) tratați toate CFD-urile închise ca nulate dacă acestea sunt CFD-uri în baza cărora ați realizat câştiguri, cu
excepția cazului în care până la producerea, în termen de trei luni de la solicitarea noastră, aveţi dovezi
concludente că nu ați încălcat garanția,reprezentarea sau aranjamentele.
22.4
You acknowledge that we shall not transfer voting rights relating to an underlying share to you or
otherwise allow you to influence the exercise of voting rights held by us or on our behalf.
Recunoașteți faptul că nu vă vom transfera drepturile de vot aferente unei acțiuni subiacente sau că nu vă
permitem să influențați în alt mod exercitarea drepturilor de vot deținute de noi sau în numele nostru.
22.5
You undertake that you will not enter into any CFDs with us in connection with any corporate finance
style activity.
Sunteți obligat să nu intrați în CFD-uri cu noi în legătură cu nicio activitate de tip corporate finance.
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22.6
We are entitled to report to any relevant regulatory authority any CFD or other transaction
undertaken by you which may constitute a breach by you of these Terms, Applicable Regulations or any law.
Suntem îndreptățiți să raportăm oricărei autorități de reglementare relevante orice CFD sau altă tranzacție
efectuată de dvs. care ar putea constitui o încălcare de către dvs. a acestor Termeni, Regulamente aplicabile
sau orice altă lege.
22.7
The exercise by us of any of our rights under this clause 22 in respect of any CFD shall not affect any of
our other rights whether in respect of that CFD or any other CFD.
Exercitarea de către noi a oricăruia dintre drepturile noastre în conformitate cu această clauză 22 cu privire la
orice CFD nu afectează niciunul dintre celelalte drepturi ale noastre, indiferent de CFD sau de orice alt CFD.
22.8
You will not place and have not placed an order with us that contravenes any law, rule or Applicable
Regulations against insider dealing or market abuse.
Nu veți plasa și nu ați plasat un ordin cu noi care să contravină vreunei legi, reguli sau regulamente aplicabile
împotriva utilizării abuzive a informațiilor privilegiate sau a abuzului de piață.
23. Settlement, liquidation and automatic rollover
Decontare, lichidare și răsturnare automată
23.1

In respect of open Transactions, you will promptly take all actions necessary either:

În ceea ce privește tranzacțiile deschise, veți lua imediat toate acțiunile necesare fie:
(a)
to close out or otherwise liquidate such Transactions by giving proper instructions in good time to
enable us to carry out those instructions; or
(a) să închideţi sau să lichidaţi astfel de Tranzacții, oferindu-ne instrucțiuni corespunzătoare în timp util pentru
a ne permite să executăm aceste instrucțiuni;
sau
(b)
to enable us to effect due settlement in accordance with the requirements of the Transaction, the
Applicable Regulations and any relevant Exchange.
(b) permisiunea să efectuăm o regularizare în conformitate cu cerințele Tranzacției, Regulamentele Aplicabile și
orice schimbare relevantă.
23.2
Except as otherwise provided in these Terms, or in the Trading Procedures unless you provide us with
instructions to liquidate an open Transaction in your account, that position will be automatically rolled-over as
an open position in the account to the next Business Day.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni sau în Procedurile de tranzacționare, cu excepția
cazului în care ne oferiți instrucțiuni pentru lichidarea unei tranzacții deschise în contul dvs., această poziție va
fi automat rulată ca poziție deschisă în cont în următoarea zi lucrătoare.
24. Payments and default interest
Plăți și dobânzi de întârziere
24.1
You acknowledge that we do not allow delivery of any Underlying Products but will effectively net off
with a contract of the equal and opposite amount or rolled-over on a daily basis to the next value date.
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Recunoașteți că nu permitem livrarea niciunui Produs Subiacent, ci că vom elimina în mod efectiv un contract
de sumă egală și opusă sau va fi derulat zilnic până la următoarea dată.
24.2
In respect of any Transaction automatically rolled-over as an open position, you will either pay or
receive an amount equivalent to the difference in the applicable overnight interest rates between the
currencies being bought or sold (“Interest Rate Differential”). The amount of Interest Rate Differential is
variable and calculated by us and your account shall be debited or credited as the case may be with the
relevant Interest Rate Differential.
În cazul oricărei tranzacții preluate automat ca poziție deschisă, fie veți plăti fie veți primi o sumă echivalentă
cu diferența dintre ratele dobânzilor de peste noapte aplicabile între monedele cumpărate sau vândute
("Diferențialul ratei dobânzii"). Valoarea diferenței de rată a dobânzii este variabilă și calculată de noi, iar
contul dvs. va fi debitat sau creditat, după caz, cu diferența de dobândă relevantă.
24.3
Payments to be made by you shall be made to the account specified by us in writing and in
immediately available and freely transferable funds for value on the day due and in the currency in which it is
due.
Plățile care vor fi efectuate de dvs. vor fi efectuate în contul specificat de noi în scris și în fonduri disponibile
imediat și liber transferabile pentru valoarea din ziua scadentă și în moneda în care este datorată.
24.4
All payments due from you to us under these Terms shall be made in full, without counter-claim and
free and clear of all present and future Taxes unless you are compelled by law to make the payment subject to
such Taxes.
Toate plățile care ni se datorează în conformitate cu acești Termeni vor fi făcute integral, fără contravaloare și
fără taxe prezente și viitoare, cu excepția cazului în care sunteți obligat prin lege să supuneți plata acestor
impozite.
24.5
Any payment required to be made by you under these Terms, which is not made when due, shall bear
interest at a rate of 2 per cent per annum above the current 3 month LIBOR rate or such other rate that we
shall notify to you from time to time. Such interest shall accrue and be calculated daily from the due date until
the date of payment.
Orice plată care trebuie efectuată de dvs în conformitate cu acești Termeni, care nu se efectuează la scadență,
va fi purtătoare de dobândă la o rată de 2% pe an peste rata actuală de 3 luni LIBOR sau cu o altă rată pe care
o vom notifica din cand in cand. Aceste dobânzi se acumulează și se calculează zilnic de la data scadenței până
la data plății.
25. Default and termination
Implicit şi terminare
25.1
At any time after we have determined, in our absolute discretion, that you have not performed (or
may not be able to perform) any of your obligations to us, we shall be entitled without prior notice to you:
În orice moment după ce ne-am hotărât, la discreția noastră absolută, că nu ați efectuat (sau nu vă puteţi
îndeplini) vreuna dintre obligațiile dvs. față de noi, vom avea dreptul fără o notificare prealabilă:
(a)
to close out, replace or reverse any transaction, or refrain from taking, such other action at such time
and in such manner as, at our sole discretion, we consider necessary or appropriate to cover our loss or
liability under any of your contracts, positions or commitments; and
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(a) să închidem, să înlocuim sau să inversăm orice tranzacție sau să ne abţinem de la a lua astfel de alte acțiuni
la un moment dat și în așa fel încât, la discreția noastră, considerăm necesar sau adecvat pentru acoperirea
pierderii sau a răspunderii noastre în oricare dintre contracele dvs., poziții sau angajamente; și
(b)
to treat any Transactions then outstanding as having been repudiated by you, in which event our
obligations under such Transaction(s) shall thereupon be terminated.
pentru a trata orice Tranzacții altele decât cele restante ca fiind respinse de dvs., caz în care obligațiile noastre
din cadrul acestor Tranzacții vor fi reziliate.
25.2
Either party may terminate these Terms by giving five Business Days’ written notice of termination.
We may terminate these Terms immediately if you fail to observe or perform any provision of these Terms, in
the event of our or your insolvency or in order to comply with Applicable Regulations.
Oricare dintre părți poate să rezilieze acești Termeni prin acordarea unei notificări scrise de cinci zile lucrătoare.
Putem rezilia imediat acești Termeni, dacă nu respectați sau nu efectuați nicio prevedere a acestor Termeni, în
caz de insolvabilitate sau pentru a ne conforma Regulamentului aplicabil.
25.3
Upon terminating these Terms, all amounts payable by you to us will become immediately due and
payable including (but without limitation):
La încheierea acestor Termeni, toate sumele plătibile de dvs. către noi vor deveni imediat datorate și de plătit
inclusiv (dar fără limitare):
(a)

all outstanding fees, charges and commissions; and

(a) toate onorariile, taxele și comisioanele restante; și
(b)

any dealing expenses incurred by terminating these Terms; and

(b) orice cheltuieli de tranzacționare generate de rezilierea acestor Termeni; și
(c)
any losses and expenses realised in closing out any transactions or settling or concluding outstanding
obligations incurred by us on your behalf.
(c) orice pierderi și cheltuieli realizate la închiderea oricărei tranzacții sau la decontarea sau încheierea
obligațiilor restante suportate de noi în numele dvs.
25.4
Termination shall not affect then outstanding rights and obligations and Transactions which shall
continue to be governed by these Terms until all obligations have been fully performed.
Terminarea nu va afecta atunci drepturile și obligațiile restante și Tranzacțiile care vor continua să fie
guvernate de acești Termeni până când toate obligațiile vor fi îndeplinite integral.
26

Suspension or withdrawal of Electronic Services

Suspendarea sau retragerea serviciilor electronice
In addition to and without limitation to our rights under these Terms, we reserve the right to suspend or
withdraw temporarily or permanently all or any part of the Electronic Services, immediately at any time if:
Pe lângă și fără limitare la drepturile noastre în conformitate cu acești Termeni, ne rezervăm dreptul de a
suspenda sau retrage temporar sau permanent toate sau orice parte a Serviciilor electronice, imediat în orice
moment dacă:
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(a)

we suspect or become aware of unauthorised use or misuse of any Security Information;

Suspectăm sau suntem conștienți de utilizarea neautorizată sau de utilizarea necorespunzătoare a oricăror
informații de securitate;
(b)
you are in breach of any of the provisions of these Terms, the provisions of any additional terms
relating to Third Party Providers or any Applicable Regulations;
încălcați oricare dintre prevederile acestor Termeni, prevederile oricăror termeni adiționali care se referă la
Furnizori terți sau la orice Regulament aplicabil;
(c)
in our opinion, your or any Authorised User’s connection to the Trading Platform is for any reason
endangering the operation of it; or
în opinia noastră, conectarea dvs. sau a oricărui Utilizator autorizat la Platforma de Tranzacționare este, din
orice motiv, periclitarea funcționării acestuia; sau
(d)
we are unable to provide access through Electronic Means due to any defect in or failure of network,
communication or computer systems owned or operated by us or you or any Third Party Providers.
nu putem furniza acces prin mijloace electronice din cauza defecțiunilor sau a defectării rețelelor, a sistemelor
de comunicații sau a sistemelor informatice deținute sau operate de noi, de dvs. sau de furnizori terți.
26. Limitation of liability and indemnity
Limitarea răspunderii și indemnizaţia
26.1

Neither we nor our directors, officers, employees or agents shall be liable:

Nici noi, nici directorii, ofițerii, angajații sau agenții noștri nu sunt răspunzători:
(a)
to you for the non-performance of our obligations under these Terms or the failure to execute any
Transaction in accordance with your instructions by reason of any cause beyond our reasonable control;
(a) către dvs. pentru neîndeplinirea obligațiilor noastre în conformitate cu acești Termeni sau pentru
nerealizarea oricăror tranzacții în conformitate cu instrucțiunile dvs. din cauza oricărei cauze aflate în afara
controlului nostru rezonabil;
(b)
for any loss sustained as a result of any Transaction executed or course of action followed by you or
otherwise;
(b) pentru orice pierdere suferită ca urmare a oricărei tranzacții executate sau a unei acțiuni urmate de dvs. sau
altfel;
(c)
for any direct or indirect losses, damages, costs or expenses incurred or suffered by you or your
business under these Terms (including where we have declined to enter into a proposed Transaction);
(c) pentru orice pierderi directe sau indirecte, daune, costuri sau cheltuieli suportate sau suferite de dvs. sau de
afacerea dvs. în conformitate cu acești Termeni (inclusiv în cazul în care am refuzat să încheiem o tranzacție
propusă);
(d)

for any act or omission of an intermediate broker or agent; or

(d) pentru orice acțiune sau omisiune a unui broker sau agent intermediar; sau
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(e)
for any other loss, damage or expense arising in connection with these Terms or the provision of our
services under it, except to the extent that such loss is caused by our negligence, wilful default or fraud.
(e) pentru orice alte pierderi, daune sau cheltuieli apărute în legătură cu acești Termeni sau furnizarea
serviciilor noastre în baza acestuia, cu excepția cazului în care această pierdere este cauzată de neglijența
noastră, de implicarea intenționată sau de fraudă.
26.2

Nothing in these Terms shall exclude or restrict any duty we may owe to you under the Act.

Nimic din aceşti Termeni nu va exclude sau nu va restricționa nici o datorie pe care v-o putem datora în baza
Legii.
26.3
You shall, indemnify us and keep us indemnified from and against all liabilities, damages, losses and
costs (including legal costs) or commissions incurred or suffered by us in the proper performance of our
services or the enforcement of our rights under these Terms and in particular, without prejudice to the
generality of such indemnity, against all amounts which we may certify to be necessary to compensate us for
all costs, expenses, liabilities and losses sustained or incurred by us with respect to any of your accounts or any
Transaction in order to fulfil our obligations under these Terms as a result of:
Ne despăgubiți și ne păstrați despăgubiri de la și împotriva tuturor datoriilor, daunelor, pierderilor și costurilor
(inclusiv costurilor legale) sau comisioanelor suportate sau suferite de noi pentru buna desfășurare a serviciilor
noastre sau pentru aplicarea drepturilor noastre în conformitate cu acești Termeni și în special, fără a aduce
prejudicii generalității unei astfel de despăgubiri, împotriva tuturor sumelor pe care le putem certifica ca fiind
necesare pentru a ne compensa toate costurile, cheltuielile, datoriile și pierderile suferite sau suportate de noi
în legătură cu oricare dintre conturile dvs. sau orice Tranzacție pentru a ne îndeplinim obligațiile care decurg
din acești Termeni ca urmare a:
(a)

any default in payment by you of any sum under these Terms or any Transaction when due;

orice neplată în plata de către dvs. a oricărei sume în conformitate cu acești Termeni sau cu orice Tranzacție
atunci când este datorată;
(b)
us doing and taking all and any actions and steps whatsoever to carry out the terms of any
instructions from or purporting to be from a person duly designated or authorised by you for such purpose
pursuant to clause 12 or 14;
efectuarea și luarea tuturor acțiunilor și a tuturor paşilor necesari pentru a îndeplini condițiile oricărei
instrucțiuni de la o persoană desemnată sau autorizată de dvs. în acest scop în conformitate cu clauzele 12 sau
14;
(c)
us exercising our rights under these Terms to close out all or any part of any Transaction before its
applicable value date;
ne exercităm drepturile în conformitate cu acești Termeni pentru a închide întreaga sau orice parte a oricărei
Tranzacții înainte de data de valabilitate aplicabilă;
(d)
any act or omission by any person obtaining access to the Internet by using the Security Information
(whether or not you have authorised such access); or
orice acțiune sau omisiune a oricărei persoane care obține acces la Internet prin utilizarea informațiilor de
securitate (indiferent dacă ați autorizat sau nu acest acces); sau
(e)

us exercising our rights to terminate these Terms.
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ne exercităm drepturile de a rezilia aceşti Termeni.
26.4
We shall not be obliged to take or refrain from taking any action which is or will be beyond our power
to take or refrain from taking wholly or partly as a result of an event or state of affairs which is or was beyond
our control to prevent and the effect of which is beyond our power to avoid.
Nu vom fi obligați să luăm sau să nu luăm o acțiune care este sau va fi dincolo de puterea noastră de a lua sau
de a nu se lua în totalitate sau parțial o decizie ca urmare a unui eveniment sau a unei situații de lucru care este
sau nu a fost sub controlul nostru pentru a preveni iar al cărui efect ne depășește puterea de a îl putea evita.
26.5
We shall not be in breach of our obligations under these Terms if there is any total or partial failure of
or delay in performance of our duties and obligations occasioned by any act of God, fire, act of government or
state, war, civil commotion, insurrection, embargo, failure of any computer dealing or settlement system,
prevention from or hindrance in obtaining any energy or other supplies, labour disputes of whatever nature,
late or mistaken delivery or payment by any bank or counterparty or any other reason beyond our control.
Nu ne încalcăm obligațiile care decurg din acești Termeni, dacă există o eroare totală sau parțială sau
întârzierea în îndeplinirea îndatoririlor și obligațiilor noastre ocazionate de orice act al lui Dumnezeu, incendiu,
act de guvernare sau de stat, război, agitație civilă , insurecția, embargoul, eșecul oricărui sistem de
tranzacționare sau de decontare a computerului, prevenirea sau împiedicarea obținerii de orice energie sau
alte livrări, dispute de muncă de orice natură, livrare sau plată întârziată sau greșită de către orice bancă sau
contrapartidă sau din orice alt motiv .
26.6
The indemnities in this clause 27 shall survive termination of these Terms and our certificate as to the
amounts due under this clause 27 shall, save for manifest error, be conclusive.
Indemnizațiile din această clauză 27 va supraviețui încetării acestor Termeni, iar certificatul nostru cu privire la
sumele datorate în conformitate cu această clauză 27 va fi concludent, cu excepția erorii vădite.
27. Suspension and market disruption
Suspendarea și perturbarea pieței
27.1
If an Exchange takes any action which affects a Transaction, then we may take any action which we, in
our reasonable discretion, consider desirable to correspond with such action or to mitigate any loss incurred as
a result of such action. Any such action shall be binding on you.
Dacă un schimb are o acțiune care afectează o tranzacție, atunci putem lua orice acțiune pe care noi, la
discreția noastră rezonabilă, o considerăm de dorit să corespundem cu o astfel de acțiune sau pentru a atenua
orice pierdere suferită ca urmare a unei astfel de acțiuni. Orice astfel de acțiune va fi obligatorie pentru
dumneavoastră.
27.2
The occurrence of one or more events, including without limitation, the occurrence or existence on a
Business Day of any suspension of or limitation on trading or closure of the market for a temporary period or
for such longer period as may be determined in accordance with rules of the relevant Exchange or market
(“Market Disruption Event”) may result in our being unable, and through us, you being unable to enter into
Transactions in accordance with the rules of the relevant Exchange or market. If at any time in relation to any
Transaction, we in our sole discretion determine that a Market Disruption Event has occurred, then we may
give you notice to terminate the Transaction prior to its maturity date. Furthermore we, and through us, you
may from time to time be prevented from or be hindered in entering into Transactions in accordance with
rules of the relevant Exchange as a result of a failure of some or all of the market facilities including without
limitation malfunction of equipment, software provided by or failure of communications by any Exchange or
intermediate broker. Accordingly, we shall not be liable to you for loss, damage, injury or delay whether direct
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or indirect, arising from any of the circumstances or occurrences referred to above or from any act or omission
of any relevant Exchange or intermediate broker, their officers, employees, agents or from any breach of
contract by or any negligence howsoever arising of the relevant Exchange or intermediate broker, their
officers, employees, agents or representatives.
Apariția unuia sau a mai multor evenimente, inclusiv, fără limitare, apariția sau existența, în ziua lucrătoare, a
oricărei suspendări sau limitări a tranzacționării sau închiderii pieței pentru o perioadă temporară sau pentru o
perioadă mai lungă, care poate fi determinată în conformitate cu regulile schimbului sau pieței relevante
("Eveniment de întrerupere a pieței") pot duce la posibilitatea noastră de a fi incapabili și prin noi să nu puteți
încheia tranzacții în conformitate cu regulile Bursei sau pieței relevante. Dacă în orice moment în legătură cu
orice tranzacție, noi, la discreția noastră determinăm că a avut loc un eveniment de întrerupere a pieței, atunci
vă putem da notificare pentru a termina tranzacția înainte de data scadenței. Mai mult, de către noi și prin noi,
puteți fi din când în când împiedicați să intrați în tranzacții în conformitate cu regulile Bursei relevante ca
urmare a eșecului uneia sau a tuturor facilităților de piață incluzând, fără a se limita la funcționarea
defectuoasă a echipamentelor, software-ului furnizat de către noi sau să existe un eșec de comunicare cu orice
schimb sau broker intermediar. Prin urmare, nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru pierderi, daune,
prejudicii sau întârzieri, indirecte sau directe, generate de oricare dintre circumstanțele sau evenimentele
menționate mai sus sau de orice act sau omisiune a oricărui schimbător sau broker intermediar relevant,
angajați, agenți sau din orice nerespectare a contractului sau orice neglijență provocată de brokerul sau
brokerul intermediar, de ofițerii, angajații, agenții sau reprezentanții acestora.
28. Conflicts of interest
Conflict de interese
28.1
Your attention is drawn to the fact that when we enter into a Transaction for you we may have a
conflict of interest or an interest that is material in relation to the Transactions or service concerned. However,
our employees are required to comply with our Conflicts of Interest Policy, which includes the requirement
that they disregard any such interest or conflict of interest when entering into a Transaction for you.
Vă atragem atenția asupra faptului că atunci când încheiem o tranzacție pentru dvs., este posibil să avem un
conflict de interese sau un interes semnificativ în legătură cu tranzacțiile sau serviciul în cauză. Cu toate
acestea, angajații noștri sunt obligați să respecte politica noastră privind conflictele de interese, care include
cerința ca aceștia să nu ia în considerare niciun astfel de interes sau conflict de interese atunci când intră într-o
tranzacție pentru dvs.
28.2
Where the procedures and controls we have set up to identify and manage conflicts are not sufficient
to ensure that a potential conflict may not impair your interests, we will disclose the conflict to you.
În cazul în care procedurile și controalele pe care le-am înființat pentru identificarea și gestionarea conflictelor
nu sunt suficiente pentru a ne asigura că un conflict potențial nu vă va afecta interesele, vă vom dezvălui
conflictul.
28.3
A summary of our Conflicts of Interest Policy can be found at the following link
https://www.cccapital.co.uk/account-opening/#document-library
Un rezumat al politicii noastre privind conflictele de interese poate fi găsit la următorul link
https://www.cccapital.co.uk/account-opening/#document-library
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29. Data protection and confidentiality of information
Protecția datelor și confidențialitatea informațiilor
29.1
You acknowledge that we may obtain information (including personal data and sensitive personal
data, each as defined in the Data Protection Act 1998) about you or where applicable your directors,
shareholders, employees, officers, agents or clients as necessary. You and we will each treat as confidential
(both during and after the termination of the relationship between you and us) any information learned about
the other in the course of the relationship pursuant to these Terms and, except as otherwise agreed, shall not
disclose the same to any third party without the other’s consent.
Recunoașteți faptul că este posibil să obținem informații despre dvs. sau, dacă este cazul, despre
administratorii, acționarii, angajații, ofițerii, agenții sau clienții, după cum este necesar, (inclusiv datele
personale și datele personale sensibile, fiecare conform definiției din Legea privind protecția datelor din 1998).
Acestea vor fi tratate ca fiind confidențiale atât de noi cât şi de către dvs. (atât în timpul cât și după încetarea
relației dintre dvs. și noi) orice informație învățată despre cealaltă parte în timpul relației în conformitate cu
acești Termeni și, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, nu va dezvălui aceste informaţii unei terţe părţi
fără consimțământul celuilalt.
29.2
You specifically authorise that we may use, store or otherwise process any such information (whether
provided electronically or otherwise) and may disclose any such information (including, without limitation,
information relating to your transactions and account) either as we shall be obliged to under or pursuant to
any applicable law or rules or by any regulatory authority or as may be required to provide services to you
under these Terms.
În mod special, ne autorizaţi să utilizăm, să stocăm sau să preluăm în orice alt fel orice astfel de informații
(furnizate electronic sau în alt mod) și să dezvăluim astfel de informații (inclusiv, fără limitare, informații
referitoare la tranzacțiile și contul dvs.) în temeiul sau în conformitate cu orice lege sau reguli aplicabile sau de
către orice autoritate de reglementare sau care poate fi obligată să vă furnizeze servicii în conformitate cu
acești Termeni.
29.3
You acknowledge and agree that in doing so we may transfer or disclose such information to any
associated company or third party wherever located in the world. Such parties may include those who provide
services to us or act as our agents, those to whom we transfer or propose to transfer any of our rights or
duties under these Terms and those licensed credit reference agencies or other organisations that help us and
others make risk decisions and reduce fraud or in the course of carrying out identity, fraud prevention, antimoney laundering, anti-terrorism funding or credit control checks. You agree that we may transfer information
we hold about you to any country including countries outside the European Economic Area, which may not
have comparable data protection laws, for any of the purposes described in this clause 30.
Recunoașteți și sunteți de acord că, în acest mod, putem transfera sau dezvălui aceste informații oricărei
companii asociate sau unei terțe părți oriunde în lume. Astfel de terţe părți pot include aceia care ne oferă
servicii sau acționează ca agenți ai noștri, aceia cărora le transferăm sau propunem să transferăm oricare
dintre drepturile sau îndatoririle noastre în conformitate cu acești Termeni și cu agențiile de referință de credit
autorizate sau alte organizații care ne ajută să reducem frauda sau în cursul realizării identității, prevenirii
fraudei, spălării banilor, finanțării anti-terorismului sau controalelor de control al creditelor. Sunteți de acord că
putem transfera informațiile pe care le deținem despre dvs. în orice țară, inclusiv țări din afara Spațiului
Economic European, care nu pot avea legi comparabile privind protecția datelor, pentru oricare dintre scopurile
descrise în această clauză 30.
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29.4
You agree that we may disclose information about you to your Attorney for any purpose relating to
these Terms.
Sunteți de acord că putem divulga informații despre dvs. Avocatului Dumneavoastră pentru orice scop legat de
acești Termeni.
29.5
If any personal data or sensitive personal data belonging to any of your shareholders, directors,
employees, officers, agents or clients is provided to us, you represent to us that each such person is aware of
and consents to the use of such data as set out in this clause 30 and you agree to indemnify us against any loss,
costs or expenses arising out of any breach of this representation.
În cazul în care ne sunt furnizate date personale sau date personale sensibile aparținând vreunuia dintre
acționarii, directorii, angajații, ofițerii, agenții sau clienții dvs., ne-ați reprezentat faptul că fiecare dintre aceste
persoane este conștientă și consimte la utilizarea unor astfel de date stipulate în această clauză 30 și sunteți de
acord să ne despăgubiți pentru orice pierdere, costuri sau cheltuieli rezultate din orice încălcare a acestei
reprezentări.
29.6
Without limiting the foregoing, the Company, a regulated U.K. Investment Firm by the Financial
Conduct Authority (FCA), is required to comply based on the Intergovernmental Agreement between the U.K.
and the United States and has taken all reasonable steps to be considered in compliance with FATCA and UK
FACTA. The client acknowledges and accepts that the Company, as a Foreign Financial Institution (hereafter
“FFI”), is required to disclose information in relation to any US reportable persons to the relevant authorities,
as per the reporting requirements of FATCA. The client may contact the Company for additional information
and/or clarifications prior to the signing of this Agreement. The UK has also entered into a similar agreement,
UK Common Reporting Standards, including the Crown Dependencies and Overseas Territories in relation to
offshore accounts held by UK Residents, the client also acknowledges and accepts that the Company is
required to disclose information in relation to any reportable persons to the relevant authorities, as per the
reporting requirements of UK CRS.
Fără a se limita cele menționate anterior, Compania, o firmă britanică de investiții reglementată de către
Autoritatea de Conduită Financiară (FCA), este obligată să se conformeze în baza Acordului interguvernamental
dintre Regatul Unit și Statele Unite și a luat toate măsurile rezonabile luate în considerare în conformitate cu
FACCA și FACTA din Marea Britanie. Clientul recunoaște și acceptă faptul că Societatea, în calitate de Instituție
Financiară Externă (denumită în continuare "FFI"), este obligată să dezvăluie autorităților competente
informații referitoare la orice persoană raportabile din SUA, conform cerințelor de raportare ale FATCA. Clientul
poate contacta Compania pentru informații și / sau clarificări suplimentare înainte de semnarea prezentului
Contract. Marea Britanie a încheiat, de asemenea, un acord similar, cu Dependențele Coroanei și Teritoriile de
peste mări, în ceea ce privește conturile offshore deținute de Rezidenți din Regatul Unit, clientul recunoaşte și
acceptă că societatea are obligația de a divulga informații în legătură cu orice persoane raportabile
autorităților competente, conform cerințelor de raportare ale CRS din Regatul Unit.
Notices - Notificări
29.7
All notices shall be in writing and may be served personally at, or by fax, courier or email to, our
respective addresses set out in these Terms or such other address as either you or we may give notice of to the
other from time to time. You must ensure that at all times we are able to communicate with you by telephone,
email or fax.
Toate notificările trebuie să fie în scris și pot fi deservite personal sau prin fax, prin curier sau prin e-mail la
adresele noastre stabilite în acești Termeni sau la orice altă adresă, pe care dvs. sau noi o putem notifica
celuilalt din când în când. Trebuie să vă asigurați că în orice moment suntem capabili să ne comunicăm cu dvs.
prin telefon, e-mail sau fax.

CIX Markets este o denumire comercială a City Credit Capital (UK) Limited. City Credit Capital (UK)
Limited ("CCC"), etajul 12, 110 Bishopsgate, Londra EC2N 4AY. CCC este autorizată și reglementată de
Autoritatea de Conduită Financiară. (Număr de înregistrare FCA: 232015).

47
V0818

29.8

Such notice or communication will be deemed effective if in English, in writing and delivered:

O astfel de notificare sau comunicare va fi considerată eficace dacă este scrisă în limba engleză și transmisă:
(a)

in person or by courier, on the date it is delivered;

în persoană sau prin curier, la data la care este livrat;
(b)

if sent by facsimile, on the date that transmission is received by the recipient;

dacă este trimis prin fax, la data la care destinatarul primește transmisia;
(c)

or if sent by registered mail or the equivalent, on the date that mail is delivered; or

sau dacă este trimisă prin scrisoare recomandată sau prin echivalent, la data livrării corespondenței; sau
(d)

if sent by email on the date that email is delivered.

dacă este trimis prin e-mail la data livrării e-mailului.
30. Intellectual Property
Proprietate intelectuală
30.1
Any Intellectual Property rights in relation to the provision and operation of the Electronic Services
and in all material and information used, created and/or supplied by or on behalf of us and in any computer
code written by or on behalf of us, shall be owned by us (or our licensors as appropriate).
Orice drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu furnizarea și funcționarea Serviciilor Electronice și în
toate materialele și informațiile utilizate, create și / sau furnizate de către sau în numele nostru și în orice cod
computerizat scris de către sau în numele nostru este proprietatea noastră (sau licențiatorilor noștri, după caz).
30.2
All Financial Market Information is either our property or the property of Third Party Providers and is
protected by copyright and other intellectual property laws. You agree not to reproduce, re- transmit or
distribute Financial Market Information to anyone without our prior written consent.
Toate informațiile despre piața financiară sunt proprietatea noastră sau proprietatea furnizorilor terți și sunt
protejate de dreptul de autor și alte legi privind proprietatea intelectuală. Sunteți de acord să nu reproduceți,
să transmiteți sau să distribuiți informații despre piețele financiare nimănui fără consimțământul nostru
prealabil scris.
30.3
If you become aware that any copyright or other Intellectual Property rights owned by us are being,
have been or are likely to be infringed, you shall notify us immediately.
Dacă observați că orice drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de noi sunt, au
fost sau sunt susceptibile de a fi încălcate, trebuie să ne notificaţi imediat.
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31. Risk acknowledgement
Acceptarea riscului
You confirm and acknowledge that:
Confirmați și recunoaşteţi că:
(a)
the provision of Electronic Services is dependent upon computer and communication systems which
may be susceptible to malfunction and may not be completely reliable or secure;
furnizarea de servicii electronice depinde de sistemele informatice și de comunicații care pot fi susceptibile de a
funcționa defectuos și nu pot fi complet fiabile sau sigure;
(b)
the combination of password and/or user identification code does not result in any form of security
or encryption other than as an initial verification of identity at the time of initial logging-on to the Trading
Platform. You accept all risks of interception, corruption or loss in transit of any instructions you send by
Electronic Means and we are entitled to rely upon such instructions as they are in fact received by us;
combinația dintre parola și / sau codul de identificare a utilizatorilor nu duce la nici o formă de securitate sau
criptare, în afară de o verificare inițială a identității în momentul conectării inițiale la platforma de
tranzacționare. Acceptați toate riscurile de interceptare, corupție sau pierdere în tranzit a oricărei instrucțiuni
pe care o trimiteți prin mijloace electronice și suntem îndreptățiți să ne bazăm pe instrucțiunile pe care le
primim de fapt;
(c)
you are responsible for acquiring and maintaining the appropriate computer hardware, software,
communication equipment and access to the Trading Platform; and
sunteți responsabil pentru achiziționarea și întreținerea hardware-ului, a software-ului, a echipamentelor de
comunicații și a accesului la platforma de tranzacționare; și
(d)
we are not responsible for the content of any third party website to which you connect using a
hypertext link contained within the Trading Platform or any of our websites.
nu suntem responsabili pentru conținutul oricărui site web terță parte la care vă conectați utilizând o legătură
de hipertext conținută în Platforma de tranzacționare sau pe oricare dintre site-urile noastre.
32. General
32.1
These Terms constitute the entire agreement and understanding of the parties with respect to its
subject matter and the basis on which we will enter into any Transaction with you and supersedes all previous
written or oral communications with respect to these Terms.
Acești termeni constituie întregul acord și înțelegere a părților cu privire la obiectul său și baza pe care vom
încheia orice tranzacție cu dvs. și vom înlocui toate comunicările anterioare scrise sau orale cu privire la acești
Termeni.
32.2
We may amend these Terms by notice in writing to you at any time. Any such amendment shall take
effect from the date specified by us but may not be retrospective or affect any rights or obligations that have
already arisen unless they are inconsistent with Applicable Regulations.
Este posibil să modificăm acești termeni notificându-vă prealabil, în scris, în orice moment. Orice astfel de
modificare va intra în vigoare de la data specificată de noi, dar nu poate fi retrospectivă sau nu va afecta
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drepturile sau obligațiile care au apărut deja, cu excepția cazului în care sunt incompatibile cu reglementările
aplicabile.
32.3
Notwithstanding clause 32.2 above, we reserve the right from time to time to make such
modifications, improvements or additions to the Electronic Services and/or the Electronic Means as we shall
deem fit. We shall use reasonable endeavours to give you prior notice of such modifications, improvements or
additions.
Fără a aduce atingere clauzei 32.2 de mai sus, ne rezervăm dreptul ca din când în când să efectuăm astfel de
modificări, îmbunătățiri sau adăugări la serviciile electronice și / sau la mijloacele electronice, după cum vom
considera potrivite. Vom face eforturi rezonabile pentru a vă da o notificare prealabilă cu privire la astfel de
modificări, îmbunătățiri sau adăugiri.
32.4
No failure on the part of any party to exercise, and no delay on its part in exercising, any right or
remedy under these Terms shall operate as a waiver of such right or remedy, nor shall any single or partial
exercise of any right or remedy preclude any other or further exercise of such right or remedy or the exercise
of any other right or remedy.
32.5
If any provision of these Terms shall be held to be void, invalid or unenforceable the same shall be
deemed to be deleted to the extent necessary to cure such voidness, invalidity or unenforceability and all
other provisions of these Terms shall remain in full force and effect.
În cazul în care o prevedere a acestor Termeni va fi considerată nulă, nevalabilă sau inaplicabilă, aceleași
lucruri vor fi considerate a fi eliminate în măsura necesară pentru a remedia o astfel de nulitate, invaliditate
sau neaplicabilitate și toate celelalte prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare și efect.
32.6
The rights and remedies in these Terms and the indemnities contained in clause 27 are cumulative
and not exclusive of any rights or remedies provided by law.
Drepturile și remedierile în aceste Termeni și indemnizațiile cuprinse în clauza 27 sunt cumulative și nu exclud
toate drepturile sau căile de remediere prevăzute de lege.
32.7
Unless otherwise permitted by any Applicable Regulations, nothing in these Terms shall be taken to
exclude or restrict our obligations under any Applicable Regulations. We shall be entitled to take any action as
we consider necessary in our absolute discretion to ensure compliance with any Applicable Regulations and
such actions shall be binding on you and shall not render us or any of our directors, officers, employees or
agents liable.
În cazul în care nu este permis altfel de orice Regulament aplicabil, nu se va lua nicio dispoziție în aceşti
Termeni pentru a exclude sau a limita obligațiile noastre în conformitate cu orice Regulament aplicabil. Vom fi
îndreptățiți să luăm toate măsurile pe care le considerăm necesare, în deplină libertate, pentru a ne asigura că
respectăm orice Regulament aplicabil și că aceste acțiuni vor fi obligatorii pentru dvs. și nu ne vor face
răspunzători pe noi sau pe niciunul dintre directorii, ofițerii, angajații sau agenții noștri.
32.8

Time is of the essence in respect of any of your obligations under these Terms.

Timpul este esențial în ceea ce privește oricare dintre obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.
32.9
Subject to any restrictions contained in these Terms, you agree that we (including our employees or
representatives) shall be entitled to telephone you without express invitation (or make other Unsolicited Real
Time Financial Promotions) during normal business hours (or such other times as may be convenient) if we
consider it appropriate.
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Sub rezerva oricăror restricții conținute în acești Termeni, sunteți de acord că noi (inclusiv angajații sau
reprezentanții noștri) avem dreptul să vă sunăm fără o invitație expresă (sau să facem alte Promoții Financiare
Nesolicitate) în timpul orelor normale de lucru (sau la alte ore aşa cum este convenabil) dacă considerăm că
este adecvat.
33.1
All formal complaints should in the first instance be made in writing to us: Compliance Department,
City Credit Capital (UK) Limited, Level 12, 110 Bishopsgate, London, England EC2N 4AY and marked for the
attention of our Compliance Officer.
Toate reclamațiile oficiale trebuie făcute în scris către noi: Departamentul de Conformitate, City Credit Capital
(UK) Limited, Nivelul 12, 110 Bishopsgate, Londra, Anglia EC2N 4AY și marcat în atenția Offiţerului nostrum de
Conformitate.
33.2
We are participants in the UK Financial Ombudsman Service (“FOS”). Disputes that cannot be resolved
between you and us may be submitted to the FOS for mediation. The FOS’s compulsory jurisdiction covers
complaints against authorised firms about their regulated activities and certain specified other financial
services activities. It is provided free of charge to complainants. FOS’s decisions are based on what is ‘fair and
reasonable’ and are binding on firms if a complainant accepts them. Please note that as a Retail client, you
have the right to refer a complaint or dispute to the FOS. The FOS can be contacted at Exchange Tower,
London, E14 9SR or at the following website http://www.financial-ombudsman.org.uk/.
Suntem participanți la Serviciul Ombudsmanului Financiar din Regatul Unit ("FOS"). Litigiile care nu pot fi
soluționate între dvs. și noi pot fi trimise la FOS pentru mediere. Competența obligatorie a FOS acoperă
plângerile împotriva firmelor autorizate cu privire la activitățile lor reglementate și anumite anumite activități
de servicii financiare specificate. Acesta este oferit gratuit reclamanților. Deciziile FOS se bazează pe ceea ce
este "corect și rezonabil" și sunt obligatorii pentru firme dacă un reclamant le acceptă. Rețineți că, în calitate
de Client Retail, aveți dreptul să trimiteți o plângere sau o dispută către FOS. FOS poate fi contactat la
Exchange Tower, Londra, E14 9SR sau la următorul site http://www.financial-ombudsman.org.uk/.
33.3
You may also be entitled to use the European Commission’s online dispute resolution platform to
facilitate the online resolution of the Dispute.
The platform can be found at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
De asemenea, aveți dreptul să utilizați platforma de soluționare online a litigiilor a Comisiei Europene pentru a
facilita soluționarea online a litigiului.
Platforma poate fi găsită la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
33.4
We are participants in the UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS). You may be entitled to
compensation from the scheme in the unlikely event we cannot meet our obligations.
This depends
on the type of business and the circumstances of the claim. Most types of investment business are covered for
100 per cent of the first £50,000 so the maximum compensation will be £50,000. Further information about
compensation is available from the UK Financial Services Compensation Scheme, PO Box 300, Mitcheldean,
GL17 1DY or at www.fscs.org.uk.
Suntem participanți la sistemul de compensare a Serviciilor Financiare din Regatul Unit. S-ar putea să aveți
dreptul la despăgubiri din cadrul schemei, în situația puțin probabilă că nu ne putem respecta obligațiile. Acest
lucru depinde de tipul de afacere și de circumstanțele revendicării. Cele mai multe tipuri de afaceri de investiții
sunt acoperite pentru 100% din primele 50.000 de lire sterline, astfel încât compensarea maximă va fi £ 50,000.
Informații suplimentare despre despăgubiri sunt disponibile în Regimul de compensare a serviciilor financiare
din Regatul Unit, PO Box 300, Mitcheldean, GL17 1DY sau la www.fscs.org.uk.
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33.5

Nothing in these Terms is intended to confer on any person who is not a party to them any rights

under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any provision of these Terms save that any
intermediate broker that we use will be entitled to enforce any provision of these Terms against you directly.
Nicio dispoziție a acestor Termeni nu are ca scop conferirea oricărei persoane care nu este parte la aceste
drepturi în temeiul Legii contractelor (Drepturile terților) din 1999, pentru a aplica orice prevedere a acestor
Termeni, cu excepția situaţiei în care un broker intermediar pe care îl folosim are dreptul să aplice direct
împotriva dvs. orice prevedere a acestor Termeni.
33.6
You may not without our prior written consent transfer these Terms or any interest or obligation in or
under these Terms and any purported transfer without such consent shall be null and void.
Nu puteți, fără acordul nostru prealabil scris, să transferaţi acești Termeni sau orice interes sau obligație în sau
sub acești Termeni și orice transfer presupus fără acest consimțământ va fi nul și neavenit.
33.7
If you are a partnership or more than one person, any liability arising under these Terms shall be
deemed to be the joint and several liabilities of the partners in the firm or of such persons as aforesaid. These
Terms shall not be terminated or prejudiced or affected by any change in the constitution of such firm or by
the death of any one or more of such persons but in the event of any such death notice of termination shall be
given by the survivor or survivors of such persons or the personal representatives of any such persons who
have died.
Dacă sunteți un parteneriat sau mai mult de o persoană, orice răspundere care decurge din acești Termeni va fi
considerată răspundere solidară a partenerilor din firmă sau a unor astfel de persoane, așa cum sunt
menționate mai sus. Acești Termeni nu vor fi reziliați, nu vor fi prejudiciați sau nu vor fi afectați de nicio
modificare a constituției unei astfel de firme sau de decesul unuia sau a mai multor astfel de persoane, dar în
cazul unui astfel de decese, preavizul de terminare trebuie dat de urmașii a unor astfel de persoane sau de
reprezentanții personali ai unor astfel de persoane care au decedat.
33.8
You (i) consent to the recording of the telephone conversations in connection with these Terms, any
potential Transaction or Transaction and (ii) agree to obtain any necessary consent of, and give notice of such
recording to, such of your personnel as may be necessary. You further agree that any such recording may be
submitted in evidence to any court or in any legal proceeding for any purpose relating to any Transaction or
these Terms.
Sunteți (i) de acord să înregistrăm convorbirile telefonice în legătură cu acești Termeni, cu orice tranzacție
potențială sau cu o Tranzacție și (ii) să fiți de acord să obțineți orice consimțământ necesar al personalului dvs.
De asemenea, sunteți de acord că orice astfel de înregistrare poate fi prezentată ca probă oricărei instanțe sau
în orice procedură legală pentru orice scop legat de orice Tranzacție sau de acești Termeni.
33. Governing law and jurisdiction
Legea aplicabilă și jurisdicția
33.1
The provisions of these Terms shall be governed by English law. For EU citizens, such governing law is
without prejudice to any mandatory rights that you may have as a consumer (to the extent applicable) in your
EU country of residence.
Prevederile acestor Termeni sunt reglementate de legea engleza. Pentru cetățenii UE, o astfel de lege de
reglementare nu aduce atingere niciunuia dintre drepturile obligatorii pe care le aveți în calitate de consumator
(la exensibilitatea aplicabilă) în țara dvs. de reședință din UE.

CIX Markets este o denumire comercială a City Credit Capital (UK) Limited. City Credit Capital (UK)
Limited ("CCC"), etajul 12, 110 Bishopsgate, Londra EC2N 4AY. CCC este autorizată și reglementată de
Autoritatea de Conduită Financiară. (Număr de înregistrare FCA: 232015).

52
V0818

33.2
You agree for our exclusive benefit that the courts of England are to have exclusive jurisdiction to
settle any disputes which may arise out of or in connection with these Terms. Nothing contained in this clause
35 shall limit our right to take proceedings against you in any other court of competent jurisdiction.
Sunteți de acord pentru beneficiul nostrum exclusiv cu faptul că instanțele din Anglia trebuie să aibă jurisdicție
exclusivă pentru soluționarea oricăror litigii care ar putea apărea din sau în legătură cu acești Termeni. Nicio
dispoziție din această clauză 35 nu ne limitează dreptul de a iniția o acțiune împotriva dvs. în orice altă instanță
competentă.
34. Distance marketing information
Informații privind marketingul la distanță
35.1
In order to comply with the FCA’s provisions relating to distance marketing, these Terms will be
subject to the following extra provisions:
Pentru a respecta prevederile FCA referitoare la marketingul la distanță, acești Termeni vor fi supuși
următoarelor prevederi suplimentare:
35.2
4AY.

Our main business is dealing in FX and CFDs. Our address is 12th Floor110 Bishopsgate, London EC2N

Principala noastră afacere este tranzacționarea în valută și CFD-uri. Adresa noastră este Nivelul 12, 110
Bishopsgate, Londra EC2N 4AY.
35.3
In addition to our Charges, please note that other taxes and costs may exist that are not paid through
or imposed by us.
Pe lângă taxele noastre, vă rugăm să rețineți că pot exista alte taxe și costuri care nu sunt plătite prin sau
impuse de noi.
35.4
There are no specific additional costs for you, which are charged by us, as a result of you entering into
contracts without meeting one of our representatives.
Nu există costuri suplimentare pentru dvs., care sunt percepute de noi, ca urmare a încheierii de contracte fără
a vă întâlni unul dintre reprezentanții noștri.
35.5
Prior to entering into these Terms, English law will be the basis of the establishment of our
relationship with you. These Terms are supplied in English, and we will communicate with you in English during
the course of our relationship with you.
Înainte de a intra în acești Termeni, legea engleză va sta la baza stabilirii relației noastre cu dvs. Acești termeni
sunt furnizați în limba engleză și vom comunica cu dvs. în limba engleză în cursul relației noastre cu dvs.
35.6
Under the FCA Rules, you have a right to cancel these Terms within 14 days after you have accepted
them. If you cancel your agreement to these Terms you will still be liable for the settlement of all your
outstanding transactions and all the sums and charges which you owe at cancellation. To exercise your right to
cancel your agreement to these Terms you must notify us in writing within 14 days.
În conformitate cu Regulile FCA, aveți dreptul de a anula aceşti Termeni în termen de 14 zile de la acceptarea
acestora. Dacă vă anulați acordul față de acești Termeni, veți fi în continuare responsabil pentru decontarea
tuturor tranzacțiilor dvs. restante și a tuturor sumelor și taxelor pe care le datoraţi la anulare. Pentru a vă
putea exercita dreptul de a vă anula acordul față de acești Termeni, trebuie să ne anunțați în scris în termen de
14 zile.
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35.7
If you do not exercise your right to cancel these Terms immediately, you will still be entitled to
exercise your right to cancel at anytime in the future provided that you have no outstanding open position.
Dacă nu vă exercitați imediat dreptul de anulare a acestor Termeni, veți avea totuși dreptul de a vă exercita
dreptul de a anula oricând în viitor, cu condiția să nu aveți nicio poziție deschisă.
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SCHEDULE 1
ANEXA 1
MARGIN DEPOSIT AND WITHDRAWAL POLICIES AND TRADING PROCEDURES
MARGIN DE DEPOSIT ȘI POLITICI DE RETRAGERE ȘI PROCEDURI DE TRANZACȚIONARE
The following provisions shall constitute an integral part of, and shall be deemed to be incorporated into, the
Terms.
Următoarele prevederi fac parte integrantă din Termeni și se consideră a fi încorporate în Termeni.
All Transactions conducted in your account with us shall be in accordance with the following provisions of
margin deposit and withdrawal policies and trading procedures, unless and to the extent that we specifically
waive their applicability in any particular case, and subject to the Terms. We reserve the right, at any time, in
our absolute discretion to modify or amend any or all of the provisions of this Schedule. All terms used unless
otherwise stated shall bear the same meanings ascribed to them in the Terms.
Toate tranzacțiile efectuate în contul dvs. cu noi trebuie să fie în conformitate cu următoarele prevederi ale
politicilor de depozitare și retragere în marjă și procedurilor de tranzacționare, cu excepția cazului în care și în
măsura în care renunțăm în mod specific la aplicabilitatea acestora în orice caz particular și în conformitate cu
Termenii. Ne rezervăm dreptul, în orice moment, la discreția noastră absolută de a modifica oricare sau toate
prevederile din această anexă. Toți termenii utilizați, dacă nu se specifică altfel, vor avea aceleași semnificații
care le sunt atribuite în Termeni.
1.

Margin deposits
Depozite de marjă

(a)
Margin deposits may be made to one of our currency bank accounts in British Pounds, Euros, US
Dollars or such other currency as we may agree with you. However any other currency may be subject to
currency conversion charges, and other bank charges/fees.
Depozitele de marjă pot fi făcute într-unul din conturile bancare valutare în lire britanice, euro, dolari americani
sau în altă monedă, așa cum se va stabili cu dvs. Cu toate acestea, orice altă monedă poate fi supusă taxelor de
conversie valutară și altor taxe / comisioane bancare.
(b)
Wire transfers, Cheques, Bank draft and certain electronic wallets are acceptable payment methods
for margin deposits made in connection with opening new accounts. No trading can be executed in a new
account prior to funds being confirmed by our bank as having been received and cleared.
Transferurile bancare, cecurile, biletele bancare și anumite portofele electronice reprezintă metode acceptabile
de plată pentru depozitele de marjă efectuate în legătură cu deschiderea de noi conturi. Nici o tranzacție nu
poate fi executată într-un cont nou înainte ca fondurile să fie confirmate de banca noastră ca fiind primite și
lichidate.
(c)
Wire transfers will normally be credited to client accounts prior to close of business on the day of
clearing. Cheques will be credited upon clearing, please allow up to three weeks for overseas cheques to clear.
Credit and debit card deposits will be credited to client accounts immediately upon clearing.
În mod normal, transferurile bancare vor fi creditate în conturile clienţilor înainte de închiderea activității în
ziua compensării. Cecurile vor fi creditate la compensare, vă rugăm să alocaţi până la trei săptămâni pentru
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verificările de peste mări. Depunerile utilizând carduri de credit și de debit vor fi creditate în conturile clienţilor
imediat după compensare.
(d)

Funds deposited as Margin in your account(s) shall not earn any interest.

Fondurile depuse ca marjă în contul / conturile dvs. nu vor duce la nici un câştig de interes.
2.

Margin withdrawals
Retrageri de marjă

(a)
Margin withdrawal requests will be accepted to the extent of the available credit balance in the
account in excess of the then applicable Margin requirement for the account.
Solicitările de retragere a marjelor vor fi acceptate în limita soldului creditor disponibil în cont în exces la
Marginea pe urmă aplicabilă necesară pentru cont.
(b)
All distributions of withdrawn margin funds will be made in the form of British Pounds, Euros, US
Dollars or such other currency as we may agree with you. Please note that any other currency may be subject
to conversation charges by either our bank or yours along with other bank charges or fees which might be
applicable. Distributions will be made within seven Business Days of acceptance by us of a withdrawal request.
Toate distribuirile de fonduri de marjă retrase vor fi făcute sub formă de lire britanice, euro, dolari americani
sau altă monedă așa cum s-ar putea să fim de acord cu dvs. Rețineți că orice altă monedă poate fi supusă unor
taxe de conversație fie de către banca noastră, fie de către banca dvs., împreună cu alte taxe sau taxe bancare
care ar putea fi aplicabile. Distribuirile vor fi făcute în termen de șapte zile lucrătoare de la acceptarea de către
noi a unei cereri de retragere.
3.

Trading procedures
Proceduri de tranzacționare

a)
Margin requirements vary based on the Underlying Financial Products. See the Market Information
Sheet at www.cccapital.co.uk for details on specific CFD products.
Cerințele privind marja variază în funcție de produsele financiare subiacente. Consultați Fișa cu informații
despre piață de pe www.cccapital.co.uk pentru detalii despre anumite produse CFD.
b)
Initial Margin requirements, as per the Article (ESMA), by type of CFD Underlying Product are as
follows:
1)

3,33% of the notional value of the CFD when the underlying currency pair is composed of any two

of the following currencies: US dollar, Euro, Japanese yen, Pound sterling, Canadian dollar or
Swiss franc;
2)

5% of the notional value of the CFD when the underlying index, currency pair or commodity is:

any of the following equity indices: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones
Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ),
NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities
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Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50); (ii) a currency pair composed of
at least one currency that is not listed in point (a) above; or (iii) gold;
3)

10% of the notional value of the CFD when the underlying commodity or equity index is a commodity

or any equity index other than those listed in point (b) above;
4)
20% of the notional value of the CFD when the underlying is: (i) a share; or (ii) not otherwise listed
above.
(a)

Cerințele inițiale privind marja, conform Articolului (AEVMP), după tipul Produsului subiacent CFD,

sunt după cum urmează:
1) 3,33% din valoarea noțională a CFD atunci când perechea monetară de bază este compusă din oricare două
din următoarele valute: dolar american, euro, yen japonez, lire sterline, dolar canadian sau
Franc elvetian;
2) 5% din valoarea noțională a CFD atunci când indicele, perechea valutară sau marfa subiacentă este:
oricare dintre următorii indicatori de acțiuni: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones
Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ),
NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities
Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50); (ii) o pereche valutară compusă din
cel puțin o monedă care nu este menționată la litera (a) de mai sus; sau (iii) aur;
3) 10% din valoarea noțională a CFD când indicele de bază al mărfurilor sau al capitalului propriu este o marfă
sau alt indice de capitaluri proprii, altele decât cele enumerate la litera (b) de mai sus;
4) 20% din valoarea noțională a CFD atunci când subiacenta este: (i) o cotă; sau (ii) care nu sunt enumerate mai
sus.
(1)
With respect to overnight trades, a necessary Margin of 50 per cent or above is required to maintain
an overnight position.
Furthermore, to carry positions over the weekend or market holidays, full margin is required. If full margin is
not available then positions will automatically be liquidated at the closing market price until full margin is met
for remaining positions.
În ceea ce privește tranzacţiile overnight, este necesară o marjă de 50% sau mai mare pentru a menține o
poziție peste noapte.
În plus, pentru a purta poziții în timpul weekendului sau sărbătorilor legale, este necesară o marjă completă. În
cazul în care nu este disponibilă o marjă completă, pozițiile vor fi lichidate automat la prețul de închidere al
pieței până când se va respecta marja completă pentru pozițiile rămase.

CIX Markets este o denumire comercială a City Credit Capital (UK) Limited. City Credit Capital (UK)
Limited ("CCC"), etajul 12, 110 Bishopsgate, Londra EC2N 4AY. CCC este autorizată și reglementată de
Autoritatea de Conduită Financiară. (Număr de înregistrare FCA: 232015).

57
V0818

(2)
With respect to day trades, whenever in a trading day the effective Margin drops below 50 per cent of
the necessary Margin, you will receive a warning email informing you of this. A further warning email will be
sent to inform you if the effective Margin drops below 75 per cent. At 50 per cent your positions will
automatically be liquidated until Margin requirements are fully met are fully met for all remaining positions. In
cases where this may incur a negative balance, all adjustments will be made at T+1 to ensure balances are
brought back to zero. are fully met for all remaining positions.
În cazul tranzacțiilor zilnice, de fiecare dată când într-o zi de tranzacționare marja efectivă scade sub 50% din
Marja necesară, veți primi un e-mail de avertizare prin care vă vom informa despre acest lucru. Va fi trimis un
alt e-mail de avertizare pentru a vă informa dacă marja efectivă scade sub 75%. La 50%, pozițiile dvs. vor fi
lichidate automat până când cerințele de marjă sunt îndeplinite integral pentru toate pozițiile rămase. În
cazurile în care acest lucru poate genera un sold negativ, toate ajustările vor fi făcute la T + 1 pentru a se
asigura că soldurile sunt readuse la zero. sunt îndeplinite pe deplin pentru toate pozițiile rămase.
(3)
Whenever the effective Margin in the account is not sufficient to support the taking of new positions,
but for any reason the account was permitted to take such new positions, the taking of such positions will be
considered as over- trading. For all overtrades, you must deposit the additional necessary Margin immediately.
In the absence of such an immediate deposit, we will in our sole and absolute discretion use any available
means, including using an unfavourable price, to settle the over -trading positions.
Ori de câte ori marja efectivă din cont nu este suficientă pentru a susține preluarea de noi poziții, dar din orice
motiv, contul a fost autorizat să ia astfel de noi poziții, preluarea unor astfel de poziții va fi considerată supratranzacționare. Pentru toate tranzacțiile cu valoare superioară, trebuie să depozitați imediat marja
suplimentară necesară. În absența unui astfel de depozit imediat, vom folosi, la discreţia noastră unică şi
absolută, orice mijloace disponibile, inclusiv utilizarea unui preț nefavorabil, pentru a susţine pozițiile supratranzacționare.
(4)
For each price quote a minimum and maximum number of contracts per order will be accepted by us.
This will be instrument specific and shown on the order entry window on the platform.
Pentru fiecare cotă de preț, un număr minim și maxim de contracte pe comandă vor fi acceptate de noi.
Aceasta va fi specifică instrumentului și va fi afișată în fereastra de intrare a comenzii de pe platformă.
(5)
Limit orders can be placed only when the price shown on CCC’s price provider’s screen is at a certain
distance from the desired limit price, and only after confirmation that the order has been accepted for
execution. The order as placed must indicate either “higher” or “lower” within the specified limit price. This
will be instrument specific and shown on the order entry window on the platform.
Comenzile limită pot fi plasate numai atunci când prețul afișat pe ecranul furnizorului de preț al CCC se situează
la o anumită distanță față de prețul limită dorit și numai după confirmarea faptului că ordinul a fost acceptat
pentru executare. Ordinea plasată trebuie să indice fie "mai mare", fie "inferior" în limita prețului limită
specificat. Aceasta va fi specifică instrumentului și va fi afișată în fereastra de intrare a ordinii de pe platformă.
(6)
Cancellation by you of limit orders can be effected only when the limit order has not yet been
executed and will be effective only when the order of cancellation is confirmed by us.
Anularea de către dvs. a comenzilor limită poate fi efectuată numai atunci când comanda limită nu a fost încă
executată și va fi efectivă numai atunci când ordinea de anulare este confirmată de noi.
(7)
Automatic cancellation of orders may occur earlier if we decide in our absolute discretion that market
volatility is significant due to the release of major financial and economic data and other special fundamental
events.
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Anularea automată a comenzilor poate avea loc mai devreme dacă decidem, la discreția noastră absolută, că
volatilitatea pieței este semnificativă datorită eliberării datelor financiare și economice majore și a altor
evenimente fundamentale speciale.
(8)
We will accept orders for, and execute, Transactions only during open trading hours of the specific
Underlying Financial Product (see the Contract Specification at www.cccapital.co.uk).
Vom accepta comenzi pentru și executa Tranzacții numai în timpul orelor de tranzacționare deschise ale
Produsului Financiar Subiacant specific (vezi Specificația Contractului pe www.cccapital.co.uk).
(9)
We reserve the right, for any reason, in our sole and absolute discretion, to refuse or reject any orders
placed for any account, irrespective of whether the account is then under-margined or not.
Ne rezervăm dreptul, din orice motiv, în mod exclusiv, de a refuza sau de a respinge orice comenzi plasate
pentru orice cont, indiferent dacă contul este sub-marginalizat sau nu.
(10)
We reserve the right, in our sole and absolute discretion, to rescind any Transaction where the price
quoted or executed was quoted in error, whether due to human effort or as a result of a technical problem. A
price will be deemed to be quoted in error if it is different from the price that we would normally have quoted
at the time when you requested it, taking into account all relevant factors.
Ne rezervăm dreptul, la discreția absolută, de a anula orice tranzacție în care prețul citat sau executat a fost
citat din greșeală, fie datorită errorii umane, fie ca urmare a unei probleme tehnice. Un preț va fi considerat a fi
citat în mod eronat dacă este diferit de prețul pe care l-am fi citat în mod normal în momentul în care l-ați
solicitat, luând în considerare toți factorii relevanți.
(11)
All contract price information relayed by us to you that is supplied by third party data providers shall
be deemed to be indicative only, and shall be used exclusively for reference purposes only.
Toate informațiile despre prețurile contractuale transmise de noi către dvs. furnizate de furnizorii de date de
terță parte sunt considerate doar orientative și vor fi utilizate exclusiv numai în scopuri de referință.
(12)
No Transaction positions can be transferred between your trading accounts, and no account can be
transferred or changed to another party’s name.
Nici o poziție de tranzacție nu poate fi transferată între conturile dvs. de tranzacționare și niciun cont nu poate
fi transferat sau schimbat în numele altei părți.
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SCHEDULE 2
ANEXA 2
FX
1.

SCOPE
SCOPUL

1.1

The provisions in this Schedule apply to Transactions in FX.

Prevederile din această anexă se aplică tranzacțiilor cu FX.
1.2
Our Transactions in FX with you will normally constitute a spot transaction in respect of currency pair
exchange rates unless we agree expressly that delivery of the relevant currencies is contemplated in a
particular Transaction. Spot transactions are due for delivery two days after dealing however, as a service to
our customers, we will automatically roll clients’ positions over every day until they are closed out and delivery
will not normally occur unless we agree expressly that delivery of the relevant currency will occur in relation to
a particular Transaction. If delivery of the currency does occur you will be liable to make or to receive delivery
of the currency and to pay for all associated costs.
Tranzacțiile noastre în FX cu dvs. vor reprezenta în mod normal o tranzacție spot cu privire la cursurile de
schimb valutare pereche, cu excepția cazului în care suntem de acord în mod expres că livrarea de valute
relevante este prevăzută într-o anumită Tranzacție. Tranzacțiile Spot se datorează livrării la două zile după
încheierea tranzacției, însă, ca serviciu către clienții noștri, vom rula automat pozițiile clienților de pe o zi pe
alta până când vor fi închise, iar livrarea nu va apărea în mod normal decât dacă suntem de acord în mod
expres că livrarea respectivei monede va apărea în legătură cu o anumită tranzacție. Dacă se produce livrarea
valutei, veți fi obligat să efectuați sau să primiți livrarea monedei și să plătiți toate costurile aferente.
1.3
You should be aware that the product information contained in this Schedule is not necessarily a
comprehensive description of all aspects of the product. Additionally, specific products may be tailored for a
particular client or market and may differ in detail from the outline set out in this Schedule. The terms of the
particular Transactions will prevail over the product description and information given in this disclosure.
Ar trebui să fiți conștienți de faptul că informațiile despre produse conținute în acestă anexă nu reprezintă
neapărat o descriere cuprinzătoare a tuturor aspectelor produsului. În plus, produsele specifice pot fi adaptate
pentru un anumit client sau o anumită piață și pot diferi în detaliu față de conturul prezentat în această anexă.
Termenii tranzacțiilor particulare vor prevala asupra descrierii produsului și a informațiilor furnizate în această
publicare.
2.

IMPORTANT: RISKS ASSOCIATED WITH DEALING IN FX
IMPORTANT: RISCURI ASOCIATE CU TRANZACŢIA CU FX

2.1
This Schedule does not disclose all of the risks in dealing in FX. You should not deal in FX unless you
understand the nature of the contract you are entering into and the extent of your exposure to risk. You
should also be satisfied that the contract is suitable for you in the light of your experience circumstances and
financial position. Importantly you should only trade FX on margin if you are prepared to sustain a total loss of
the money you have invested plus any commission or other Transaction charges.
Această anexă nu dezvăluie toate riscurile legate de tranzacționarea în valută. Nu trebuie să tranzacționați în
FX dacă nu înțelegeți natura contractului în care intraţi și gradul de expunere la risc. De asemenea, trebuie să
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fiți mulțumit de faptul că contractul este potrivit pentru dvs. în funcție de experienţa și poziția dvs. financiară.
Este important să tranzacționați FX pe margine numai dacă sunteți pregătit să susțineți o pierdere totală a
banilor pe care i-ați investit plus orice comision sau alte taxe de tranzacție.
2.2
The risk of loss in dealing in FX can be substantial and it is possible to lose your initial investment. If
the market moves against your position, you may be called upon to deposit a substantial amount of additional
margin funds, on short notice, in order to maintain your position. If you do not provide the required funds
within the time required by us, your position may be liquidated at a loss. We have negative balance protection
in place on a per account basis (please be aware all negative balance adjustments will be made T+1 so there
is a possibility your trading statement may reflect the pre adjustment figure);
Riscul de pierdere în tranzacționarea cu8 FX poate fi substanțială și este posibil să pierdeți nvestiția inițială. În
cazul în care piața se deplasează împotriva poziției dvs., vi se poate solicita să depuneți o sumă substanțială de
fonduri în marjă, în timp util, pentru a vă menține poziția. Dacă nu furnizați fondurile necesare în intervalul de
timp solicitat de noi, poziția dvs. poate fi lichidată în pierdere. Avem o balanță negativă la nivel de cont (vă
rugăm să fiți conștient că toate ajustările soldului negativ vor fi făcute T +1, astfel încât există posibilitatea ca
situația dvs. de tranzacționare să reflecte cifra pre-ajustare);
2.3
Placing contingent orders, such as “stop-loss” or “stop-limit” orders, will not necessarily limit your
losses to the intended amounts, since market conditions may make it impossible to execute such orders.
Plasarea comenzilor contingente, cum ar fi comenzile "stop-loss" sau "stop-limit", nu vor limita neapărat
pierderile până la sumele intenționate, deoarece condițiile pieței pot face imposibilă executarea unor astfel de
comenzi.
2.4
The leverage often obtainable in FX trading means that a small margin can lead to large losses as well
as gains. It also means that a relatively small movement can lead to a proportionately much larger movement
in the value of your investment, and this can work against you as well as for you.
Leverage-ul obținut adesea în tranzacțiile de schimb valutar înseamnă că o marjă mică poate duce la pierderi
mari, precum și câștiguri. De asemenea, înseamnă că o mișcare relativ mică poate duce la o mișcare
proporțională mult mai mare a valorii investiției dvs. și acest lucru poate funcționa atât împotriva dvs., cât și
pentru dvs.
2.5
There are costs associated with financing positions held overnight. These costs (which are mentioned
at section 8) are an important aspect of trading in FX and must be taken into account by you in advance of
deciding whether to trade.
Există costuri asociate cu finanţarea poziţilor deținute peste noapte. Aceste costuri (care sunt menționate în
secțiunea 8) reprezintă un aspect important al tranzacționării în valută și trebuie luate în considerare de dvs.
înainte de a decide dacă să tranzacționați.
2.6
Any payments made or received in relation to any investment may be subject to tax and you should
seek professional advice in this respect.
Orice plăți efectuate sau primite în legătură cu orice investiție pot fi supuse impozitării și ar trebui să solicitați
consiliere profesională în acest sens.
2.7
In light of the above you should consider carefully whether or not this product is suitable for you in
light of your experience, circumstances and financial position, and if in any doubt please seek professional
advice.
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Având în vedere cele de mai sus, trebuie să luaţi în considerare cu atenție dacă acest produs este sau nu potrivit
pentru dvs. în lumina experienţei, situației dvs. și a situației financiare și, dacă aveți vreo îndoială, vă rugăm să
căutați un sfat profesionist.
3. FX
3.1

In respect of every Transaction made between us we shall act as principal with you.

În ceea ce privește fiecare Tranzacție făcută între noi, vom acționa ca principal cu dvs.
3.2
Transactions in FX involve you taking a position with regard to what you consider the price of one
currency will be against the price of another currency in the future. In order to do this you will trade in a
currency pair with us, for example Euro/US Dollar (EUR/USD) or US Dollar/Japanese Yen (USD/JPY). A list of
some examples of the currency pairs that we offer is at our website www.cccapital.co.uk.
Tranzacțiile în FX implică să luaţi o poziție cu privire la ceea ce considerați că prețul unei monede va fi în raport
cu prețul altei monede în viitor. Pentru a face acest lucru, veți tranzacționa cu noi o pereche valutară, de
exemplu Euro / Dolar american (EUR / USD) sau Dolar american / Yen japonez (USD / JPY). O listă a câtorva
exemple de perechi valutare pe care le oferim este pe site-ul nostru www.cccapital.co.uk.
3.3
Currency pairings are expressed as two codes usually separated by a division symbol (for example,
GBP/USD), the first representing the “base currency” and the other the “secondary currency”. The price
quoted is the value of the secondary currency expressed in terms of one unit of the base currency. For
example GBP/USD = 2.0045 denotes that one unit of sterling (the base currency) can be exchanged for 2.0045
US dollars (the secondary currency). The prices that we quote for each currency pair are normally labelled as
the “Bid Price” and the “Offer Price”.
Perechile de valută sunt exprimate ca două coduri separate de obicei printr-un simbol diviziune (de exemplu
GBP / USD), primul reprezentând "moneda de bază", iar celălalt "moneda secundară". Prețul cotat este
valoarea monedei secundare exprimată în termeni de o unitate din moneda de bază. De exemplu, GBP / USD =
2.0045 indică faptul că o unitate de lire sterline (moneda de bază) poate fi schimbată cu 2.0045 dolari SUA
(moneda secundară). Prețurile pe care le cităm pentru fiecare pereche valutară sunt în mod normal etichetate
ca "Preț de ofertă" și "Preț de cerere".
3.4
The Bid Price is the price that we will pay you in the secondary currency for the position in the base
currency. The Offer Price is the price you will pay us in the secondary currency for the position in the base
currency. The Bid Price will always be less than the Offer Price. The difference between the Bid and the Offer
price is known as the “Spread”. We make a profit from the spread. In general the wider the Spread the greater
our profit.
Prețul de ofertă este prețul pe care vă vom plăti în moneda secundară pentru poziția din moneda de bază.
Prețul ofertei este prețul pe care îl veți plăti în moneda secundară pentru poziția din moneda de bază. Prețul de
licitare va fi întotdeauna mai mic decât prețul de ofertă. Diferența dintre prețul ofertei și prețul de cerere este
cunoscută sub numele de "răspândirea". Noi facem profit din răspândire. În general, cu cât este mai mare
răspândirea profitul este mai mare.
3.5
You can take a view on the price of the base currency increasing by “Going Long” or you can take a
view on the price of the base currency decreasing by “Going Short”. For example, if you consider that the price
of Sterling will increase against the price of the US Dollar you will decide to take a position with us where you
will Go Long (or buy) GBP/USD. If, by contrast, you consider that the price of Sterling will drop against the price
of the US Dollar you will decide to take a position with us whereby you Go Short or sell GBP/USD.
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Puteți vizualiza prețul monedei de bază crescând cu "Going Long" sau puteți vizualiza prețul monedei de bază
în scădere cu "Going Short". De exemplu, dacă considerați că prețul Sterlingului va crește față de prețul
Dolarului SUA, veți decide să luați o poziție cu noi în cazul în care veți merge Long (sau cumpărați) GBP / USD.
Dacă, în schimb, considerați că prețul sterlinelor va scădea față de prețul dolarului american, veți decide să
luați o poziție cu noi, prin care să mergeți scurt sau să vindeți GBP / USD.
3.6
If you were Going Long, the opening price of the currency pair would be fixed at our Offer Price. If our
Bid Price at the end of the contract is greater than our Offer Price at the commencement of the contract then,
subject to the deduction of applicable charges, you will receive a sum calculated by multiplying the number of
units of the base currency by the difference between the opening Offer Price and the closing Bid Price of the
currency pair. However, if the Bid Price for the currency pair at the end of the contract does not exceed the
Offer Price for the currency pair at the commencement of the contract you will be required to pay us a sum
calculated by multiplying the number of units of the base currency by the difference between the opening
Offer Price and the closing Bid Price of the currency pair. Regardless of how the price of the currency pair
moves you will also be required to pay us applicable interest charges, ticket charges in respect of certain
platforms (which you will be notified about separately), and Tom/Next financing charges (see section 8).
Dacă ați fost Going Long, prețul de deschidere al perechii valutare va fi stabilit la prețul nostru de ofertă. Dacă
prețul nostru de ofertă la sfârșitul contractului este mai mare decât prețul ofertei la începutul contractului,
atunci, sub rezerva deductării tarifelor aplicabile, veți primi o sumă calculată prin înmulțirea numărului de
unități ale monedei de bază cu diferența dintre prețul de ofertă de deschidere și prețul licitării de închidere al
perechii valutare. Cu toate acestea, dacă prețul de ofertă pentru perechea valutară la sfârșitul contractului nu
depășește prețul de ofertă pentru perechea valutară la începutul contractului, vi se va solicita să ne plătiți o
sumă calculată prin înmulțirea numărul de unități ale monedei de bază cu diferența dintre prețul de ofertă de
deschidere și prețul licitării de închidere al perechii valutare. Indiferent de modul în care se mișcă prețul perechii
de monedă, vi se va cere să ne plătiţi dobânzile aplicabile, tarifele pentru anumite platforme (despre care veți fi
anunțat separat) și costurile de finanțare Tom / Next (a se vedea secțiunea 8).
3.7
If however you were Going Short, the opening price of the currency pair would be fixed at our Bid
Price. If the Offer Price of the currency pair at the end of the contract is less than the Bid Price at the
commencement of the contract then, subject to the deduction of applicable charges, you will receive a sum
calculated by multiplying the number of units of the base currency by the difference between the opening Bid
Price and the closing Offer Price of the currency pair. However, if the Offer Price for the currency pair at the
end of the contract exceeds the Bid Price for the currency pair at the commencement of the contract you will
be required to pay us a sum calculated by multiplying the number of units of the base currency by the
difference between the opening Bid Price and the closing Offer Price of the currency pair. Again, regardless of
how the price of the currency pair moves you will also be required to pay us applicable interest charges, ticket
charges in respect of certain platforms (which you will be notified about separately), and TomNext financing
charges (see section 8).
Dacă, totuși, ați fost invers, prețul de deschidere al perechii valutare va fi stabilit la prețul nostru de licitare. În
cazul în care prețul ofertei perechii valutare la sfârșitul contractului este mai mic decât prețul licitării la
începutul contractului, atunci, sub rezerva deducerii tarifelor aplicabile, veți primi o sumă calculată prin
înmulțirea numărului de unități din valuta de bază prin diferența dintre prețul de licitație inițial și prețul de
ofertă de închidere al perechii valutare. Cu toate acestea, dacă prețul ofertei pentru perechea valutară la
sfârșitul contractului depășește prețul de ofertă pentru perechea valutară la începutul contractului, vi se va
solicita să ne plătiţi o sumă calculată prin înmulțirea numărului de unități ale monedei de bază de diferența
dintre prețul de ofertă de deschidere și prețul de ofertă de închidere al perechii valutare. Din nou, indiferent de
modul în care se mișcă prețul perechii de monedă, vi se va cere să ne plătiţi dobânzile aplicabile, tarifele pentru
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bilete pentru anumite platforme (despre care veți fi anunțat separat) și costurile de finanțare TomNext (a se
vedea secțiunea 8) .
3.8
Whenever any Transaction is entered into to close out any existing Transaction, then the obligations
of each of us under both sets of Transactions shall automatically and immediately be terminated upon
entering into the second Transaction, except for any settlement difference payment due in respect of such
closed out Transactions.
Ori de câte ori orice tranzacție este încheiată pentru a închide orice tranzacție existentă, atunci obligațiile
fiecăruia dintre noi în cadrul ambelor seturi de tranzacții se termină automat și imediat după încheierea celei
de-a doua tranzacții, cu excepția plății diferenței de decontare datorate pentru aceste tranzacții închise.
4.

MARGIN AND LEVERAGE
Margine și leverage

4.1
By trading in FX with us you will be required to provide a certain amount of margin and we will then
leverage that margin. This exposes you to a high degree of risk. Leverage is the amount, expressed as a
multiple, by which the notional amount traded exceeds the margin required to trade.
Prin tranzacționarea în FX cu noi vi se va cere să oferiți o anumită marjă și atunci vom folosi această marjă.
Acest lucru vă expune la un grad ridicat de risc. Leverage este suma, exprimată ca multiplu, prin care valoarea
noțională tranzacționată depășește marja necesară pentru tranzacționare.
4.2
We will advise you of the amount of margin and the amount of leverage that we will require on a
Transaction by Transaction basis via the Market Information Sheet. If the price of the currency pair moves
against your interests you may be called upon to deposit additional margin at short notice and we may close
out your position without notice if we do not receive the additional margin from you.
Vom sfătui cu privire la valoarea marjei și la valoarea de îndatorare pe care o vom cere pe bază de la tranzacţie
la tranzacţie prin intermediul Fișei cu informații despre piață. În cazul în care prețul perechii valutare se
îndreaptă împotriva dvs., vi se poate solicita să depuneți o marjă suplimentară în timp util și vă putem închide
poziția fără notificare dacă nu primim marja suplimentară de la dvs.
5.

STOP, LIMIT LOSS AND TAKE PROFIT ORDERS
STOP, LIMITĂ PIERDERI ȘI ORDINE DE PROFIT

Subject to your Individually Agreed Terms Schedule you may be able to agree with us to limit your losses while
trading FX by using stop loss, limit loss or take profit orders. These facilities may help you limit your exposure
to us and we strongly recommend that you consider the use of such facilities.
În conformitate cu Termenii dvs. Individuali conveniți, ați putea fi de acord cu noi pentru a vă limita pierderile în
timp ce tranzacționați FX utilizând oprirea pierderii, limitarea pierderilor sau preluarea ordinelor de profit.
Aceste facilități vă pot ajuta să vă limitați expunerea la noi și vă recomandăm cu insistență să luați în
considerare utilizarea acestor facilități.
6.

NETTING

Any Transaction to which this Schedule applies shall, subject as follows, be deemed included in the definition
of “Netting Transaction” for the purposes of this Agreement and subject to termination and liquidation under
the clause headed “Netting” (the “Netting Clause”) following an Event of Default.
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Orice tranzacție căreia i se aplică această anexă va fi considerată ca fiind inclusă în definiția "tranzacție de
compensare" în sensul prezentului acord și supusă rezilierii și lichidarii în conformitate cu clauza intitulată
"Netting" ("clauza de compensare") în urma unui eveniment de neîndeplinire a obligațiilor.
7.

TRADING TIMES
ORAR DE TRANZACŢIONARE

Please refer to the Market Information Sheet, at www.cccapital.co.uk, for trading times of our various
markets.
Consultați Fișa cu informații despre piețe pe www.cccapital.co.uk,
diferitelor piețe.
8.

pentru timpul de tranzacționare al

INTEREST
INTERES

8.1
Positions in FX which are rolled over from one trading day to the next will incur financing based upon
the interest rate differentials between the currencies in the currency pair. The interest rate applied is
described as “TomNext” which is an abbreviation for Tomorrow or the Next business day because the first
value date is tomorrow or the next business day. The TomNext price reflects the applicable interest rate
between TomNext and the spot value date in respect of the currency in question.
Pozițiile în valută străină care se derulează de la o zi de tranzacționare la alta vor suporta finanțări bazate pe
diferențele dintre rata dobânzii dintre monedele din perechea valutară. Rata dobânzii aplicată este descrisă ca
fiind "TomNext", care este o abreviere pentru ziua de mâine sau următoarea zi lucrătoare, deoarece prima dată
valută este mâine sau următoarea zi lucrătoare. Prețul TomNext reflectă rata dobânzii aplicabilă între TomNext
și data valutară la fața locului pentru moneda în cauză.
8.2
You pay interest on the currency that you are short on and you receive interest in the currency that
you are long on. For example, if you are long on the GBP/USD pair you will receive interest on Sterling and you
will pay interest on the US Dollar. If Sterling has a higher interest rate than the US Dollar then you will receive
a net interest payment but if Sterling has a lower interest rate than the US Dollar then you will pay out a net
interest amount. The TomNext price offered to you will differ depending on whether you are Going Long or
Going Short. CCC may make a profit from the difference in the TomNext price offered to persons Going Long
and the TomNext price offered to persons Going Short.
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SCHEDULE 3
ANEXA 3
CONTRACTS FOR DIFFERENCES
CONTRACTE DE DIFERENȚE

1.

SCOPE
DOMENIUL DE APLICARE

1.1

The provisions in this Schedule apply to Transactions in CFDs.

Prevederile din această anexă se aplică tranzacțiilor cu CFD-uri.
1.2
Our Transactions in CFDs with you will normally constitute “contracts for differences” (as described in
article 85 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001 and ESMA Article 40
of Regulation (EU) No 600/2014) in respect of the value of an underlying instrument, for example a quoted
share in a company, index or commodity (the “Underlying Product”). Delivery of the Underlying Product is not
contemplated and you do not own the Underlying Product.
Tranzacțiile noastre cu CFD-uri în mod normal vor constitui "contracte pentru diferențe" (așa cum sunt descrise
în articolul 85 din Ordinul 2001 şi articolul ESMA 40 al Reglementării EU nr 600/2014 privind Serviciile
Financiare și Piețe 2000 (Activități Reglementate)) cu privire la valoarea unui instrument suport, de exemplu o
acţiune cotată într-o companie, indice sau marfă ("Produsul de bază"). Livrarea Produsului Subiacent nu este
luată în considerare și nu dețineți Produsul Subiacent.
1.3
You should be aware that the product information contained in this Schedule is not necessarily a
comprehensive description of all aspects of the product. Additionally, specific products may be tailored for a
particular client or market and may differ in detail from the outline set out in this Schedule. The terms of the
particular Transactions will prevail over the product description and information given in this disclosure.
Ar trebui să fiți conștienți de faptul că informațiile despre produs conținute în această anexă nu reprezintă
neapărat o descriere cuprinzătoare a tuturor aspectelor produsului. În plus, produsele specifice pot fi adaptate
pentru un anumit client sau o anumită piață și pot diferi în detaliu față de conturul prezentat în această anexă.
Termenii tranzacțiilor particulare vor prevala asupra descrierii produsului și a informațiilor furnizate în această
publicare.
2.

IMPORTANT: RISKS ASSOCIATED WITH DEALING IN CFDs
IMPORTANT: RISCURI ASOCIATE CU TRANZACŢIONAREA CU CFD-uri

2.1
This Schedule does not disclose all of the risks in dealing in CFDs. You should not deal in CFDs unless
you understand the nature of the contract you are entering into and the extent of your exposure to risk. You
should also be satisfied that the contract is suitable for you in the light of your experience, circumstances and
financial position. Importantly you should only trade CFDs on margin if you are prepared to sustain a total loss
of the money you have invested plus any commission or other Transaction charges.
Această anexă nu dezvăluie toate riscurile în tranzacționarea în CFD-uri. Nu trebuie să tranzacționați CFD-uri
decât dacă înțelegeți natura contractului și gradul de expunere la risc. De asemenea, trebuie să fiți mulțumit de
faptul că contractul este potrivit pentru dvs. în funcție de experienţa, situația și poziția dvs. financiară. Este
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important să tranzacționați CFD-uri pe margine numai dacă sunteți pregătit să susțineți o pierdere totală a
banilor pe care i-ați investit plus orice comision sau alte cheltuieli de tranzacție.
2.2
The risk of loss in dealing in CFDs can be substantial and it is possible to your initial investment. If the
market moves against your position, you may be called upon to deposit a substantial amount of additional
margin funds, on short notice, in order to maintain your position. If you do not provide the required funds
within the time required by us, your position may be liquidated at a loss, We have negative balance protection
in place on a per account basis (please be aware all negative balance adjustments will be made T+1 so there
is a possibility your trading statement may reflect the pre adjustment figure);
Riscul de pierdere în tranzacționarea CFD-urilor poate fi substanțial și este posibil să pierdeți investiția inițială.
În cazul în care piața se deplasează împotriva poziției dvs., vi se poate solicita să depuneți o sumă substanțială
de fonduri în marjă, în timp util, pentru a vă menține poziția. Dacă nu furnizați fondurile necesare în intervalul
de timp solicitat de noi, poziția dvs. poate fi lichidată în pierdere. Avem o balanță negativă la nivel de (vă
rugăm să fiți conștienți că toate ajustările soldului negativ vor fi făcute T +1, astfel încât există posibilitatea ca
situația dvs. de tranzacționare să reflecte cifra pre-ajustare);
2.3
Placing contingent orders, such as “stop-loss” or “stop-limit” orders, will not necessarily limit your
losses to the intended amounts, since market conditions may make it impossible to execute such orders.
Plasarea comenzilor contingente, cum ar fi comenzile "stop-loss" sau "stop-limit", nu va limita neapărat
pierderile la sumele intenționate, deoarece condițiile pieței pot face imposibilă executarea unor astfel de
comenzi.
2.4
The leverage often obtainable in trading CFDs means that a small margin can lead to large losses as
well as gains. It also means that a relatively small movement can lead to a proportionately much larger
movement in the value of your investment, and this can work against you as well as for you.
Leverage-ul obținut adesea în tranzacționarea CFD-urilor înseamnă că o marjă mică poate duce la pierderi
mari, precum și câștiguri. De asemenea, înseamnă că o mișcare relativ mică poate duce la o mișcare
proporțională mult mai mare a valorii investiției dvs. și acest lucru poate funcționa atât împotriva dvs., cât și
pentru dvs.
2.5
There are costs associated with financing positions held overnight. These costs (which are mentioned
at section 11) are an important aspect of trading in CFDs and must be taken into account by you in advance of
deciding whether to trade.
Există costuri asociate cu finanţarea poziţilor deținute peste noapte. Aceste costuri (menționate în secțiunea
11) reprezintă un aspect important al tranzacționării cu CFD-uri și trebuie luate în considerare de dvs. înainte de
a decide dacă să tranzacționați.
2.6
Any payments made or received in relation to any investment may be subject to tax and you should
seek professional advice in this respect.
Orice plăți efectuate sau primite în legătură cu orice investiție pot fi supuse impozitării și ar trebui să solicitați
consiliere profesională în acest sens.
2.7
In light of the above you should consider carefully whether or not this product is suitable for you in
light of your experience, circumstances and financial position, and if in any doubt please seek professional
advice.
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Conform celor de mai sus, trebuie să aveți în vedere dacă acest produs este sau nu potrivit pentru dvs. în lumina
experienţei, situației dvs. și a situației financiare și, dacă aveți vreo îndoială, vă rugăm să căutați un sfat
profesionist.
3.
3.1

CFDs
In respect of every Transaction made between us we shall act as principal with you.

În ceea ce privește fiecare Tranzacție făcută între noi, vom acționa ca principal cu dvs.
3.2
Transactions in CFDs involve a contract between you and us whereby you agree with us to exchange,
when the contract ends, the difference between the opening price of the Underlying Product and the closing
price of the Underlying Product multiplied by the number of units detailed in the contract. If the price of the
Underlying Product moves in your favour then you will receive the difference from us. Alternatively, if the
price of the Underlying Product moves against you will pay the difference to us. Regardless of how the price of
the Underlying Product moves you will also be required to pay us commission, interest charges on positions
held overnight, and additional margin (“Variation Margin”) depending on how the value of the Underlying
Product moves each day.
Tranzacțiile cu CFD implică un contract între dvs. și noi, prin care sunteți de acord ca noi să schimbăm, la
încheierea contractului, diferența dintre prețul de deschidere al Produsului Subiacent și prețul de închidere al
Produsului Subiacent înmulțit cu numărul de unități detaliate în contractul. Dacă prețul Produsului Subiacent se
mișcă în favoarea dvs., atunci veţi primi diferența de la noi. În mod alternativ, dacă prețul Produsului Subiacent
se va deplasa împotriva dvs., ne veţi plăti diferența. Indiferent de modul în care se deplasează prețul Produsului
Subiacent, veți fi obligat să ne plătiţi comisionul, cheltuielile cu dobânzile aferente pozițiilor deținute peste
noapte și marja suplimentară ("marja de variație") în funcție de modul în care valoarea Produsului Subiacent se
mișcă în fiecare zi.
3.3
You can take a view on the price of the Underlying Product increasing by “Going Long” or you can take
a view on the price of the Underlying Product decreasing by “Going Short”. The prices that we quote for each
CFD are normally labelled as the “Bid Price” and the “Offer Price”. The Bid Price will always be less than the
Offer Price. The difference between the Bid Price and the Offer Price is known as the “Spread”. We make a
profit from the Spread. In general the wider the Spread the greater our profit.
Puteți vizualiza prețul Produsului Subiacent crescând cu "Going Long" sau puteți vedea prețul Produsului De
bază, în scădere cu "Going Short". Prețurile pe care le cităm pentru fiecare CFD sunt, în mod normal, etichetate
drept "prețul licitării" și "prețul ofertei". Prețul de licitare va fi întotdeauna mai mic decât prețul de ofertă.
Diferența dintre prețul de ofertă și prețul ofertei este cunoscută sub numele de "Spread". Noi facem un profit
din Spread. În general, cu cât este mai mare Spread-ul profitul este mai mare.
3.4
If you were Going Long, the opening price of the units in the Underlying Product would be fixed at our
Offer Price. If our Bid Price at the end of the contract is greater than our Offer Price at the commencement of
the contract then, subject to the deduction of applicable charges, you will receive a sum calculated by
multiplying the number of units that the contract represents by the difference between the Offer Price at the
beginning of the contract and the Bid Price at the end of the contract. However, if the Bid Price at the end of
the contract does not exceed the Offer Price at the commencement of the contract you will be required to pay
us a sum calculated by multiplying the number of units that the contract represents by the difference between
the Offer Price at the beginning of the contract and the Bid Price at the end of the contract. Regardless of how
the price of the Underlying Product moves you will also be required to pay us commission, applicable interest
charges and Variation Margin.
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3.4 Dacă ați ales Going Long, prețul de deschidere al unităților din Produsul Subiacent va fi fixat la Prețul de
Ofertă. Dacă prețul nostru de licitaţie la sfârșitul contractului este mai mare decât prețul ofertei noastre la
începutul contractului, atunci, sub rezerva deduzirii tarifelor aplicabile, veți primi o sumă calculată prin
înmulțirea numărului de unități pe care contractul îl reprezintă, diferența dintre prețul de ofertă la începutul
contractului și prețul de ofertă la sfârșitul contractului. Cu toate acestea, dacă prețul licitării la sfârșitul
contractului nu depășește prețul de ofertă la începutul contractului, vi se va solicita să plătiţi o sumă calculată
prin înmulțirea numărului de unități pe care contractul îl reprezintă prin diferența dintre ofertă Prețul la
începutul contractului și prețul licitării la sfârșitul contractului. Indiferent de modul în care se deplasează prețul
Produsului Subiacent, vi se va cere să ne plătişi comisionul, tarifele aplicabile la dobândă și marja de variație.
3.5
If however you were Going Short, the opening price of the units in the Underlying Product would be
fixed at our Bid Price. If the Offer Price at the end of the contract is less than the Bid Price at the
commencement of the contract then, subject to the deduction of applicable charges, you will receive a sum
calculated by multiplying the number of units that the contract represents by the difference between the Bid
Price at the beginning of the contract and the Offer Price at the end of the contract. However, if the Offer Price
at the end of the contract is greater than the Bid Price at the commencement of the contract you will be
required to pay us a sum calculated by multiplying the number of units that the contract represents by the
difference between the Bid Price at the beginning of the contract and the Offer Price at the end of the
contract. Again, regardless of how the price of the Underlying Product moves you will also be required to pay
us commission, applicable interest charges and Variation Margin.
Dacă, totuși, ați ales invers, prețul de deschidere al unităților din Produsul Subiacent va fi stabilit la prețul
nostru de ofertă. În cazul în care prețul ofertei la sfârșitul contractului este mai mic decât prețul de licitaţie la
începutul contractului, atunci, sub rezerva deductării tarifelor aplicabile, veți primi o sumă calculată prin
înmulțirea numărului de unități pe care contractul îl reprezintă, diferența dintre prețul de licitaţie la începutul
contractului și prețul ofertei la sfârșitul contractului. Cu toate acestea, dacă prețul de ofertă la sfârșitul
contractului este mai mare decât prețul de licitaţie la începutul contractului, vi se va cere să ne plătiți o sumă
calculată prin înmulțirea numărului de unități pe care contractul îl reprezintă prin diferența dintre prețul de
ofertă la începutul contractului și prețul licitaţie la sfârșitul contractului. Din nou, indiferent de modul în care se
deplasează prețul Produsului Subiacent, vi se va cere să ne plătiţi comisionul, tarifele aplicabile la dobândă și
marja de variație.
3.6
A list of some of the Underlying Products that we offer CFDs in respect of is available on our website
www.cccapital.co.uk. We will consider offering CFDs on other instruments on request.
O listă a unora dintre Produsele Subiacente pe care le oferim în CFD-uri cu privire la acestea este disponibilă pe
site-ul nostru www.cccapital.co.uk. Vom analiza oferta CFD-urilor pentru alte instrumente, la cerere.
3.7
Whenever any Transaction is entered into to close out any existing Transaction, then the obligations
of each of us under both sets of Transactions shall automatically and immediately be terminated upon
entering into the second Transaction, except for any settlement difference payment due in respect of such
closed out Transactions.
Ori de câte ori orice tranzacție este deschisă pentru a închide orice Tranzacție existentă, atunci obligațiile
fiecăruia dintre noi în cadrul ambelor seturi de Tranzacții vor fi automat și imediat terminate la intrarea în a
doua Tranzacție, cu excepția plății diferenței de decontare datorate pentru aceste tranzacții închise.

CIX Markets este o denumire comercială a City Credit Capital (UK) Limited. City Credit Capital (UK)
Limited ("CCC"), etajul 12, 110 Bishopsgate, Londra EC2N 4AY. CCC este autorizată și reglementată de
Autoritatea de Conduită Financiară. (Număr de înregistrare FCA: 232015).
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4.

MARGIN AND LEVERAGE
Margine și leverage

4.1
By trading in CFDs with us you will be required to provide a certain amount of margin and we will then
leverage that margin. This exposes you to a high degree of risk. Leverage is the amount, expressed as a
multiple, by which the notional amount traded exceeds the margin required to trade.
Prin tranzacționarea cu CFD-urile cu noi vă vom solicita să oferiți o anumită marjă și atunci vom folosi această
marjă. Acest lucru vă expune la un grad ridicat de risc. Leverage este suma, exprimată ca multiplu, prin care
valoarea noțională tranzacționată depășește marja necesară pentru tranzacționare.
4.2
We will advise you of the amount of margin that we will require on a Transaction by Transaction
basis. If the price of the Underlying Product moves against your interests you may be called upon to deposit
additional margin at short notice and we may close out your position without notice if we do not receive the
additional margin from you.
Vă vom sfătui cu privire la valoarea marjei pe care o vom solicita pe baza ideei de tranzacţie cu tranzacţie.
Dacă prețul Produsului Subiacent se îndreaptă împotriva intereselor dvs., vi se poate solicita să depuneți o
marjă suplimentară în timp util și vă putem închide poziția fără notificare dacă nu primim marja suplimentară
de la dvs.
5.

STOP, LIMIT LOSS & TAKE PROFIT ORDERS
STOP, LIMITĂ PIERDERI ȘI ORDINE DE STOP

You may be able to agree with us to limit your losses while trading CFDs by using stop loss, limit loss or take
profit orders. These facilities may help you limit your exposure to us and we strongly recommend that you
consider the use of such facilities.
S-ar putea să fiți de acord cu noi de a vă limita pierderile în timp ce tranzacționați CFD-uri utilizând oprirea
pierderii, limitarea pierderilor sau preluarea ordinilor de profit. Aceste facilități vă pot ajuta să vă limitați
expunerea la noi și vă recomandăm cu insistență să luați în considerare utilizarea acestor facilități.
6.

STAMP DUTY
DREPTUL DE TIMBRU

Currently, persons acquiring CFDs are not required to pay stamp duty.
În prezent, persoanele care achiziționează CFD nu sunt obligate să plătească taxa de timbru.
7.

EQUITY CFDS: DIVIDENDS AND COMPANY MEETINGS
CFD: DIVIDENDE ȘI REUNIUNI ALE COMPANIEI

7.1
You will receive payment in lieu of dividends to long equity CFD positions and you will be required to
make payment to us in lieu of dividends from short CFD positions.
Veți primi plăți în loc de dividende pentru poziții de lungă durată a CFD-urilor și vi se va cere să ne plătiți în loc
de dividende din poziții CFD scurte.
7.2

An equity CFD holder is not entitled to vote at any company meeting.

Un titular al CFD-ului pe acțiuni nu are dreptul de a vota la nici o întâlnire a societății.

CIX Markets este o denumire comercială a City Credit Capital (UK) Limited. City Credit Capital (UK)
Limited ("CCC"), etajul 12, 110 Bishopsgate, Londra EC2N 4AY. CCC este autorizată și reglementată de
Autoritatea de Conduită Financiară. (Număr de înregistrare FCA: 232015).
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8.

NETTING

Any Transaction to which this Schedule applies shall, subject as follows, be deemed included in the definition
of “Netting Transaction” for the purposes of this Agreement and subject to termination and liquidation under
the clause headed “Netting” (the “Netting Clause”) following an Event of Default.
Orice tranzacție căreia i se aplică această Anexă se consideră, în următoarele condiții, ca fiind inclusă în
definiția "tranzacție de compensare" în sensul prezentului acord și care face obiectul încheierii și lichidării în
conformitate cu clauza "Netting" ("Netting") după un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor.
9.

TRADING TIMES
Orar de tranzacţionare

In respect of most CFDs we will quote prices in CFDs when the market for the Underlying Product is open.
În ceea ce privește majoritatea CFD-urilor, vom cita prețurile în CFD-uri atunci când piața pentru Produsul
Subiacent este deschisă.
10. COMMISSION
Comisioane
We charge commission in respect of some CFDs. The terms of the commission will be agreed individually with
you.
Încasăm comision pentru anumite CFD-uri. Termenii taxelor vor fi convenite individual cu dumneavoastră.
11. INTEREST
Rată de Interes
We charge interest on leverage in respect of some long positions held overnight and we pay interest in respect
of some short positions held overnight. Whether we will charge (or pay) interest, and the rate of the interest,
will be agreed individually with you. The rate of interest offered to you may differ depending on whether you
are Going Long or Going Short. CCC may make a profit from the difference in the interest offered to persons
Going Long and the rate of interest offered to persons Going Short.
Percepem dobânda pentru efectul de levier în ceea ce privește unele poziții lungi deținute peste noapte și
plătim dobânzi pentru unele poziții scurte deținute peste noapte. Indiferent dacă vă vom percepe (sau plăti)
dobândă, și rata dobânzii, va fi convenită individual cu dvs. Rata de dobândă oferită dvs. poate să difere în
funcție de faptul că vă aflați pe termen lung sau pe scurt. CCC poate realiza un profit din diferența de dobândă
oferită persoanelor care merg pe termen lung și rata dobânzii oferită persoanelor care se scurtează.
12. NEGATIVE BALANCES
Balanta negativa
We have negative balance protection in place on a per account basis (please be aware all negative balance
adjustments will be made T+1 so there is a possibility your trading statement may reflect the pre adjustment
figure);
Avem o balanță negativă la nivel de cont (vă rugăm să fiți conștienți că toate ajustările soldului negativ vor fi
făcute T +1, astfel încât există posibilitatea ca situația dvs. de tranzacționare să reflecte cifra pre-ajustare);

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 66.52% of our retail investor accounts lose money
when trading CFDs with City Credit Capital. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high
risk of losing your money.

