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ESMA - ważne zmiany na Twoim rachunku
Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące Państwa Rachunków
prowadzonych przez City Index
Dostosowując się do nowych wymogów ESMA (European Securities and Markets Authority), które
wejdą w życie 1. sierpnia 2018 roku, na rachunkach wszystkich Klientów detalicznych zostaną
zaktualizowane stawki dźwigni finansowej. Zmiany na rachunkach zaczną obowiązywać już
od 29. lipca 2018 roku.

Nowe ustawienia rachunku
Twoje saldo, otwarte pozycje i powiązane zlecenia
Wszystkie pozycje otwarte przed zamknięciem rynków w piątek 27. lipca 2018 roku zostaną
utrzymane przy wysokości dźwigni obowiązującej w dniu otwarcia pozycji. Aby umożliwić
utrzymanie otwartych pozycji wraz z dźwignią zastosowaną przy ich otwieraniu, przenieśliśmy
Twoje saldo, otwarte pozycje i zlecenia powiązane na nowe dodatkowe konto („Secondary
Account”), które jest powiązane z istniejącymi kontami podstawowymi („Primary Account”).
Konto dodatkowe („Secondary Account”):
•

będzie używane do utrzymywania istniejących otwartych pozycji z wysokością dźwigni
obowiązującą w chwili otwarcia pozycji (do 27.07.2018),

•

otwarte pozycje, zlecenia powiązane i pełne saldo będą dostępne na tym koncie z
ustawioną opcją wyłącznie ich zamknięcia („close only”). Nie można zwiększać istniejących
pozycji ani otwierać nowych pozycji z tego konta.

•

istnieje możliwość zasilenia, przelania i wypłacenia środków z tego konta.

Konto dodatkowe („Secondary Account”):
•

dotychczasowe konto handlowe pozostanie „Kontem podstawowym” („Primary account”),

•

niektóre ustawienia konta zostaną zmienione w celu wdrożenia nowych przepisów
ESMA, w tym zmniejszenia dźwigni finansowej według klasy aktywów i zabezpieczenia
ujemnego salda,

•

lista obserwowanych instrumentów, wykresy, opcje finansowania i inne ustawienia
konta pozostaną bez zmian,

•

saldo i pozycje otwarte przed godziną 22.00 27. lipca 2018 roku będą widoczne tylko
na „koncie dodatkowym”.
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Konto podstawowe i konto dodatkowe zostaną połączone:
•

logowanie na oba konta jest możliwe przy użyciu tych samych, dotychczasowych danych,

•

istnieje możliwość przelania środków z nowego „Konta dodatkowego” na „Konto
podstawowe”,

•

istnieje możliwość przełączania się między kontami poprzez aplikacje mobilne i platformy
webowe,

•

dotychczasowe konto handlowe pozostanie „Kontem podstawowym” („Primary account”).

Jak uzyskać dostęp do konta dodatkowego?
Aby uzyskać dostęp do salda i otwartych pozycji, wystarczy zalogować się przy użyciu istniejących
danych logowania i przełączyć się na nowe konto pomocnicze, korzystając z poniższych linków:
Dostęp do dodatkowego konta na komputerze
Dostęp do konta dodatkowego na telefonie komórkowym
Jeśli nie posiadasz żadnych pozycji otwartych na rynku przed godziną 22.00 27. lipca 2018
roku:
•

Twoje istniejące konto pozostanie Twoim „Kontem podstawowym”, a dodatkowe konto nie
zostanie utworzone,

•

niektóre ustawienia konta zostaną zmienione w celu wdrożenia nowych przepisów ESMA,
w tym zmniejszenia dźwigni finansowej według klasy aktywów i zabezpieczenia ujemnego
salda,

•

listy obserwowanych instrumentów, wykresy, opcje finansowania i inne ustawienia konta
pozostaną bez zmian.
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