Twoja nowa Platforma Inwestycyjna od City Index
Szanowny Kliencie.
Gdy tylko Twoje konto zostanie przeniesione, będziesz korzystał z usług City Index, lidera rynku
Spread bet, CFD i Forex z ponad 30-letnim doświadczeniem.
City Index był nagradzany za "Najlepszą platformę Spread Betting" i "Najlepszą aplikację na
urządzenia mobilne" w 2014 roku oraz za "Najlepszą platformę handlową" i "Dostawcę Forex w
roku 2014" w Wielkiej Brytanii.
Inwestowanie w City Index wiąże się z licznymi zaletami:
- dostęp do platform transakcyjnych City Index
- stałe spready na głównych parach walutowych
- 12 000 instrumentów
- 4% wymaganego depozytu na akcje z FTSE 100
- dostęp do bogatej bazy edukacyjnej.

Advantage – Twoja nowa platforma inwestycyjna.
Po przeniesieniu rachunku do City Index będziesz miał możliwość inwestowania za pomocą
wielokrotnie nagradzajej platformy Advantage
- Advantage Web jest łatwą do spersonalizowania platformą online, oferującą dużą liczbę
zaawansowanych i intuicyjnych narzędzi inwestycyjnych mających na celu pomoc w osiągnięciu
najlepszych efektów Twoich transakcji.
- AT Pro jest najnowszą platformą oferowaną przez City Index. Większa niezawodność, szybkość
oraz narzędzia wykresów – AT Pro dostarcza całą gamę nowych funkcjonalności wraz ze
specjalistycznymi opcjami dla najbardziej zaawansowanych inwestorów.
- City Index oferuje całą gamę zaawansowanych mobilnych platform na urządzenia iPhone, iPad,
Android, Windows Mobile oraz Blackberry.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej na temat naszych zaawansowanych platform.
Żeby dowiedzieć się więcej, co oznacza dla Ciebie przeniesienie do City Index, odwiedź proszę
naszą Bazę Wiedzy oraz zapoznaj się z FAQ.
ZAMKNIĘCIE KONTA
Jeśli nie chcesz przenosić swojego konta do City Index, musisz zamknąć konto w GFT i wycofać
wszelkie pozostałe środki przed 28 sierpnia 2015, wykonując następujące kroki:
• Zadzwoń do GFT na numer +44 (0) 20 7170 0770 i / lub napisz na adres:
new.accounts@gftuk.com aby poinformować nas, że zamierzasz zamknąć konto.
• Zamknij wszystkie otwarte pozycje i wycofaj swoje fundusze wypełniając formularz przed 28
sierpnia 2015.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem +44 (0) 207
170 0770 oraz pod adresem: new.accounts@gftuk.com.
Kontakt z EFIX Dom Maklerski
+48 61 877 5560
biuro@efixdm.pl
Pozdrawiamy,
GFT

