Nowe potężne platformy City Index Platforms
Szanowny Kliencie.
Po przeniesieniu Twojego konta do City Index będziesz inwestował z liderem o ponad 30 letnim
doświadczeniu w handlu na rynku spread betting, CFD i Forex
City Index został nagrodzony tytułem „Dostawca Forex w roku 2014” w Wielkiej Brytanii, co
potwierdza jego wiodącą pozycję na rynku w Wielkiej Brytanii.
Inwestowanie z City Index niesie za sobą wiele korzyści. Będziesz miał dostęp do par walutowych,
na których zwykle dokonujesz transakcji oraz dodatkowo do około 60 kontraktów CFD na indeksy
czy towary. Skorzystasz także ze stałych spredów na 9 głównych parach walutowych w godzinach
handlu.
MT4 W CITY INDEX
Kiedy przeniesiemy Twój rachunek GFT dla platformy MT4 do City Index, będziesz handlował na
MT4 dostarczanym przez City Index wzbogaconym o dodatkowe zaawansowane funkcje, takie jak:
- natychmiastowa egzekucja zleceń po jednym kliku
- „Price tolerance” – pozwalająca zarządzać poziomem zlecenia podczas wyższej zmienności
- dostęp do szerokiej gamy wskaźników analizy technicznej
Jako właściciel rachunku dla MT4 będziesz miał również dostęp do wielokrotnie nagradzanej
platformy Citi Index – Advantage włącznie z wersjami mobilnymi.
Aby dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia Twojego rachunku do Citi Index kliknij tutaj.
Odwiedź nasze Centrum wiedzy, jeśli masz pytania.
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.
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