Ważna informacja dotycząca Państwa rachunku
Szanowni Państwo,
w związku z drugą turą wyborów prezydenckich we Francji na rynkach oczekiwana jest zwiększona
zmienność. Z tego względu City Index postanowił zwiększyć wymogi depozytowe w okresie przed
ww. wydarzeniem i tuż po nim. Poniżej przedstawiamy komunikat Brokera w języku polskim oraz
w języku angielskim.
Zachęcamy do zadawania pytań i kontaktu z nami za pomocą adresu mailowego biuro@efixdm.pl
lub telefonicznie na numer +48 61 679 44 44

Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbyła się 23. kwietnia br.
Druga tura czeka nas już 07. maja br.
Spodziewając się zwiększonej zmienności na powiązanych rynkach w tym czasie, podjęliśmy
decyzję o zwiększeniu wymogów depozytowych w okresie od czwartku 04. maja br. od godziny
22:00 BST (tj. 23:00 czasu polskiego) do wtorku 09. maja br. do godziny 22:00 BST (tj. 23:00
czasu polskiego).
Poniżej znajdą Państwo pełną listę instrumentów, których wymogi depozytowe mogą ulec zmianie.
Prosimy o bieżące sprawdzanie wskazanej strony w okresie wyborów, aby mieć wgląd do
najbardziej aktualnych informacji.
Przedstawiona lista nie uwzględnia na tę chwilę zmian depozytowych dla par walutowych (forex),
jednak należy pamiętać o możliwej zwiększonej zmienności również na rynku walutowym.
Aby zwiększyć pewność, że otwarte pozycje będą wystarczająco zabezpieczone, zalecamy
zwiększenie depozytu na rachunkach. Zachęcamy także do monitorowania stanu rachunku w kresie
wyborów we Francji oraz rozważenie zastosowania innych zabezpieczeń otwartych pozycji, jak
zlecenia obronne stop loss czy stop loss gwarantowane.
Pełna lista zmian depozytowych na czas wyborów we Francji.

French Election margin changes

The first round of French presidential elections takes place on April 23rd, followed by a second
round on May 7th.
As a result of potential market volatility around these dates, we will be increasing our margin rates
from 22:00 BST on Thursday 4th May to 22:00 on Tuesday 9th May.
Below are some of our margin changes, you can view a full list of affected markets here. Please
check back to this page regularly throughout the election period for the latest news and updates to
our pricing. We recommend that you fund your account to ensure you have sufficient margin to
cover your positions and that you monitor these closely throughout the election period.

Full list of French Election margin changes.

