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Ochrona inwestorów i rekompensata
Podstawowe informacje o ochronie Państwa inwestycji i depozytów
Kwalifikujące się inwestycje w TeraFX są
chronione przez:
Limit of protection:

Program Kompensacyjny Usług Finansowych(“FSCS”).1

Jeśli ma Pan/Pani więcej kwalifikujących
się inwestycji w tej samej firmie
inwestycyjnej (np. TeraFX):
Jeśli ma Pan/Pani wspólne konto z innymi
osobami:

Wszystkie inwestycje w tej samej firmie są łączone, a kwota podlega
2
limitowi £85,000.

Okres zwrotu w przypadku upadku firmy
inwestycyjnej:

Waluta zwrotu:

Aby skontaktować się z TeraFX w sprawie
pytań dotyczących Pana/Pani konta:
Aby skontaktować się z FSCS w celu
uzyskania dalszych informacji na temat
odszkodowania:
Więcej informacji:

£85,000 na osobę, na firmę2 Następujące nazwy handlowe są częścią
TeraFX (tej samej firmy inwestycyjnej):Tera Europe; TeraFX UK, TeraFX PL

Limit £85 000 dotyczy każdego inwestora oddzielnie. Jednakże
kwalifikowalne inwestycje / depozyty na rachunku, do którego co najmniej
dwie osoby są uprawnione jako członkowie spółki, stowarzyszenia lub grupy
o podobnym charakterze, bez osobowości prawnej, są łączone i traktowane
tak, jakby były składane przez jednego deponenta w celu obliczania limitu.
w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania prawidłowo wypełnionego
formularza wniosku o płatność przez FSCS lub w ciągu sześciu miesięcy od
ogłoszenia zadeklarowanej firmy (w zależności od tego, co nastąpi później).
Uwaga: czas zwrotu kosztów w przypadku awarii banku / building society /
credit union jest inny niż wyżej wymieniony.
Funt szterling (GBP, £) lub, w przypadku oddziałów brytyjskich firm
inwestycyjnych prowadzących działalność w innych państwach
członkowskich EOG, walutą tego państwa
Prosimy o kontakt z obsługą klienta customerservices@terafx.co.uk lub
odwiedź naszą stronę https://terafx.com/
Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor Beaufort House, 15 St
Botolph Street, London EC3A 7QU
fscs.org.uk

Dodatkowe informacje
1

Program odpowiedzialny za ochronę kwalifikujących się inwestycji

Środki pieniężne i posiadane przez nas aktywa są pokrywane przez FSCS. Oznacza to, że jeśli nie jesteśmy w stanie lub
nie możemy zapłacić roszczeń, klienci mogą zwrócić się do FSCS o odszkodowanie. Wszelkie roszczenia będą
ograniczone do £85 000 na osobę. Odszkodowanie będzie płatne tylko w okolicznościach, w których nie wywiązujemy
się z naszych zobowiązań. Odszkodowanie nie będzie wypłacone, jeśli inwestycje nie osiągnęły oczekiwanego przez
Pana/Panią rezultatu, chyba że jest to winą firmy.
Program rekompensat dla usług finansowych ma wiele wyjątków, w celu uzyskania dalszych informacji o programie (w
tym o kwotach objętych wnioskiem i uprawnieniach do roszczeń), prosimy o kontakt z nami lub odwiedzenie strony
internetowej FSCS: www.fscs.org.uk.

W jaki sposób przechowywujemy Pana/Pani pieniądze i inwestycje
Pieniądze lokowanie są na koncie bankowym, które pozwala na efektywne rozliczanie transakcji. Pana/Pani pieniądze
przechowywane są zgodnie z zasadami FCA dotyczącymi pieniędzy klientów, przepisy wymagają, abyśmy przechowywali
je na koncie bankowym klienta, oddzielając pieniądze firmowe od pieniędzy klienta,jeśli jesteś sklasyfikowany jako
detaliczny client. Jeśli jest Pan/Pani klientem profesjonalnym, nadal wykonujemy rekoncylizację funduszy
profesjonalnych klientów, nie jesteśmy zobowiązani i nie przechowujemy środków klientów profesjonalnych na
wydzielonym rachunku bankowym. Możemy jednak rozpatrywać wnioski od naszych klientów o segregację środków w
poszczególnych przypadkach.
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