Nadchodzące zmiany na Twoim rachunku
Mamy przyjemność przekazać kilka ważnych wiadomości dotyczących konta GFT.
GAIN Capital, właściciel GFT, przejął City Index Ltd, ugruntowanego lidera rynku z ponad 30letnim doświadczeniem w spread bettingu, CFD i Forex.
W wyniku powstałych zmian wszystkie konta zostaną przeniesionie do City Index, gdzie będziesz
mógł skorzystać z nowej platformy inwestycyjnej oraz z zaawansowanych narzędzi i funkcji
wspomagających inwestowanie.
Perspektywy City Index
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.
Korzyści wynikające z inwestowania w City Index:
• Transakcje na 12000 globalnych rynkach - w tym indeksach, akcjach, walutach i towarach.
• Niskie spready na różnych rodzajach akcji, w tym Apple, Barclays i Tesco
• Stałe spready walutowe na głównych walutach w wybranych godzinach
• Wielokrotnie nagradzana platforma transakcyjna Advantage
• Wsparcie edukacyjne
Jak to wpłynie na Ciebie?
W weekend 29 - 30 sierpnia 2015 na Twoim rachunku wszystkie otwarte pozycje i zlecenia zostaną
przeniesione do City Index, gdzie można będzie dokonywać transakcji na platformie Advantage.
• Transfer środków
City Index przetransferuje środki z GFT do City Index zgodnie z punktem 33.2 warunków
ogólnych.
• Nowe warunki
Poprosimy Cię o akceptację zmian podczas pierwszego logowania się do platformy. Pełna treść
informacji znajduje się tutaj
CO MUSZĘ ZROBIĆ?
Na razie nie musisz nic robić. Będziemy Cię na bieżąco informować do czasu przeniesienia konta
do City Index. Będziemy również pomagać Tobie w zapoznaniu się z platformą City Index przed
przeniesieniem konta. Aby dowiedzieć się więcej na temat City Index kliknij tutaj. Jeśli masz
pytania na temat przeniesienia konta i tego, co to oznacza dla Ciebie, prosimy odwiedź nasze
Centrum Wiedzy.
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.
Zwróć uwagę, że będziesz nadal otrzymywać informacje dotyczące przeniesienia, dopóki Twoje
konto nie zostanie zamknięte.

NASTĘPNE KROKI
W najbliższych tygodniach będziemy informować Ciebie o wszystkich szczegółach transferu i
dawać dostęp do podglądu nowego konta handlowego.
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
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