Przeniesienie rachunku do City Index
Jak już informowaliśmy w e-mailu z dnia 29 lipca 2015, będziemy mieli przyjemność przenieść
wszystkie dotychczasowe rachunki naszych Klientów do City Index. Aby zapewnić płynne
przejście całego procesu, zaplanowaliśmy wszystko krok po kroku.
Żadne czynności nie są od Ciebie wymagane, konta zostaną przeniesione w czasie weekendu 29-30
sierpnia 2015. W najbliższych tygodniach będziemy przekazywali kolejne informacje, prosimy
więc o bycie na bieżąco z przesyłanymi przez nas e-mailami.
W międzyczasie można znaleźć więcej informacji na temat City Index tutaj.
W celu zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem zmian należy kliknąć tutaj, a jeżeli
masz inne dodatkowe dodatkowe pytania, to odpowiedzi na nie mogą znaleźć się w Bazie
Wiedzy.
INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU ROZLICZANIA
City Index zapewnia centralne rozliczanie kontrahenta na niektórych rynkach poprzez OSCA
(Omnibus Segregated Clearing Account). Usługa ta jest bezpłatna i zapewnia pełne oddzielenie
aktywów klienta od firmy i od izby rozliczeniowej.
Gdy Twoje konto zostanie przeniesione do City Index, będziesz miał możliwość wyboru ISCA
(Individual Segregated Clearing Account), zamiast lub dodatkowo do rachunku standardowego.
Korzystanie z ISCA wiąże się z opłatami, proszę odwiedź poniższą stronę w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
Należy pamiętać, że w przypadku, gdy oferowane jest centralne rozliczanie na danym rynku,
wszelkie pozycje przeniesione do CITI INDEX oraz nowe transakcje zawarte na tym rynku będą
automatycznie rozliczane centralnie.
Konto Net-Based
Twoj rachunek być może jest obecnie rozliczany w oparciu o model NET-BASED, gdzie
rozliczenie transakcji następuje 2 dni robocze po zamknięciu pozycji, zysk lub strata jest
księgowana zgodnie z kursem rozliczeniowym.
City Index oferuje rachunki walutowe Position Based, które charakteryzują się tym, że Twój zysk
lub strata są księgowane natychmiast po zamknięciu transakcji po odpowiednim kursie
rozliczeniowym.
W związku z przeniesieniem rachunku do City Index, od 14 sierpnia rozpoczniemy zmianę
rozliczania na wszystkich rachunkach walutowych NET-based tak, by transakcja została rozliczona
po kursie rozliczeniowym z momentu zamknęcia pozycji. Do momentu przeniesienia rachunku do
City Index Twoje zyski lub straty będą nadal księgowane na rachunku po 2 dniach roboczych.
Waluta bazowa rachunku
Obecnie możesz posiadać na swoim rachunku środki w innych walutach niż Twoja waluta bazowa.
Wraz ze zmianami na koncie przestanie to być możliwe. Dlatego też wspomniane środki zostaną
przekonwertowane na walutę bazową po zamknięciu rynków w piątek 14 sierpnia 2015. Nie
zostaną pobrane żadne opłaty za przewalutowanie.

Po 14 sierpnia 2015 wszelkie transakcje realizowane w walucie innej niż waluta bazowa będą
automatycznie konwertowane z powrotem do Twojej waluty bazowej na koncie City Index.
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 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.
NASTĘPNE KROKI
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

