Opłaty i prowizje

1.
Zakres
Spółka zobowiązuje się działać w sposób uczciwy i profesjonalny w najlepszym interesie swoich
Klientów podczas świadczenia klientom usług inwestycyjnych („Usługi”).
Dlatego niniejszy dokument ma na celu określenie kosztów i opłat pobieranych przez Spółkę za
świadczenie jej Usług, a także informacje wyjaśniające dla lepszego zrozumienia („Polityka”).
Poniższe koszty i opłaty stosowane przy świadczeniu Usług Spółki dotyczą wszystkich klientów
Spółki.

2.
Rodzaje opłat i prowizji
2.1. Spready
Spread to różnica między ceną BID (ceną sprzedaży) a ceną ASK (ceną kupna) tokenów aktywów.
Zostanie on automatycznie obciążony po otwarciu transakcji. W przypadku różnych instrumentów
spread będzie różnił się wartością, a rodzaj może być np. stały lub zmienny. Istnieje kilka
czynników, które wpływają na wielkość spreadu. Najważniejsza jest płynność instrumentu.
Popularne instrumenty są sprzedawane z niższymi spreadami (różnica BID / ASK), podczas gdy
rzadkie instrumenty są sprzedawane z wyższymi spreadami. Kolejnym czynnikiem jest zmienność
rynku. Na niestabilnych rynkach spready (różnica BID / ASK) są z reguły szersze niż na spokojnych
warunkach rynkowych. Cena akcji wpływa również na spready (różnica BID / ASK), które mogą się
rozszerzać, gdy cena jest niska, co wynika z idei, że papiery wartościowe o niskiej wartości są nowe
lub mają mały rozmiar, co czyni je mniej płynnymi.
Przy założeniu, że aktyw A jest notowany 10,00/11,00; 10,00 to cena, za którą SPRZEDAJESZ, a
11,00 to cena, za którą KUPUJESZ. Po otwarciu pozycji spread zostanie automatycznie obciążony.
Przy zakupie 5 jednostek aktywów A po 11,00 (cena otwarcia dla transakcji KUPNA), płatny spread
wyniesie 5 x (11.00-10.00) = 5
Aby sprzedać 5 jednostek aktywów A po 10,00 (cena otwarcia dla transakcji SPRZEDAŻY), płatny
spread wyniesie 5 x (11,00-10,00) = 5
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2.2.

Overnight Swap

Swap odnosi się do odsetek nałożonych na konto tradera dla pozycji utrzymywanych przez noc i
występuje z powodu handlu lewarowanego (handel z wykorzystaniem depozytu
zabezpieczającego). W praktyce trader wykorzystuje ułamek swoich środków, aby otworzyć
pozycję (wykorzystany depozyt zabezpieczający), pożyczając od brokera pełną wartość kontraktu.
Opłata swap jest naliczana tylko wtedy, gdy transakcja jest utrzymywana przez noc i zależy od
oficjalnej stopy procentowej waluty bazowej.
Jak to działa?
Dla każdego dnia pozycja jest otwarta przez noc, kalkulacja opiera się na następującym wzorze:
Overnight Swap = Wolumen x Średnia cena zamknięcia instrumentu (średnia między ceną kupna i
sprzedaży zamknięcia) x Oprocentowanie instrumentu.
Większość banków na całym świecie jest zamknięta w soboty i niedziele, więc w te dni nie
występuje rolowanie, jednak banki nadal naliczają odsetki.
Aby uwzględnić resztę aktywów (akcje, indeksy, towary, obligacje , ETF itp.), odsetki z tytułu
rolowania na trzy dni są księgowane w piątek. Dlatego potrójna opłata swap na resztę aktywów
to piątek.
2.3. Opłata za konwersję
Firma naliczy opłatę za konwersję, gdy waluta konta różni się od waluty instrumentu będącego
przedmiotem obrotu. Opłata za konwersję zostanie zastosowana przez Spółkę do stosowanego
kursu wymiany i będzie miała wpływ na wszelkie konwersje dokonane w ramach Wykorzystanej
Marży, Zysku/Straty, Overnight Swap, Korekty Dywidendy i Korekty Rolowania.
2.4. Opłata za nieaktywność
Jeśli konto klienta jest nieaktywne przez trzy miesiące (90 dni) lub dłużej, np. klient nie wystosował
polecenia, Firma obciąży każde nieaktywne konto klienta opłatą za utrzymanie, administrację i
zarządzanie tymi kontami. Nieaktywne konta będą obciążone miesięczną opłatą w wysokości 30
(trzydzieści) USDT lub jej równowartości w walucie rachunku handlowego (konta).
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Jak to działa?
1.
Jeżeli trader ma więcej niż 1 (jeden) rachunek handlowy, a wszystkie takie rachunki
handlowe są rachunkami nieaktywnymi, opłata za brak aktywności zostanie naliczona oddzielnie
dla każdego rachunku nieaktywnego;
2.
W przypadku, gdy trader ma więcej niż 1 (jeden) rachunek handlowy i co najmniej 1 (jeden)
z rachunków handlowych jest aktywny, opłata za nieaktywność zostanie naliczona dla każdego
nieaktywnego rachunku.
3.
Jeżeli saldo dowolnego Rachunku Nieaktywnego, do którego ma zastosowanie Opłata za
Nieaktywność, wynosi mniej niż 30 (trzydzieści) USDT, wówczas Opłata za Nieaktywność takiego
Rachunku Nieaktywnego będzie równa kwocie pozostałego salda na takim Rachunku
Nieaktywnym. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za brak aktywności z mocą wsteczną
za każdy miesiąc, w którym mieliśmy prawo ją naliczyć, ale nie zrobiliśmy tego z przyczyn
technicznych
Pieniądze pozostawione po odliczeniu opłat za nieaktywność na koncie uśpionym pozostaną
należne Klientowi, a Firma będzie prowadzić i przechowywać ewidencję oraz zwracać takie środki
na żądanie Klienta w dowolnym późniejszym czasie.
Jeśli konto tradera jest nieaktywne przez jeden rok lub dłużej, Firma zastrzega sobie prawo (po
zatelefonowaniu lub wysłaniu wiadomości na adres e-mail do Klienta przy użyciu ostatnich
znanych danych kontaktowych) do zamknięcia Konta Klienta. Wszelkie środki pieniężne na koncie
Klienta zostaną przekazane przez Firmę na konto bankowe klienta, z którego pochodzą, chyba że
Klient wskaże inaczej na piśmie.
General
QYT OÜ14830024 Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415działa w
imieniu ECM Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown
St. Vincent and the Grenadines.
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