Zarządzenie nr 48/2016
Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w sprawie określenia
maksymalnego
terminu
utrzymywania
nierozliczonych
transakcji
przeciwstawnych dla usługi TMS Trader
z dnia 19 października 2016 r.
§1
Działając na podstawie § 40 ust. 3 „Regulaminu świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers
S.A. – TMS TRADER (dalej Regulamin), niniejszym ustala się, że w przypadku, gdy Klient utrzymuje na rachunku nierozliczone
transakcje przeciwstawne przez okres dłuższy niż 60 dni TMS Brokers ma prawo do anulowania powiązanych z tymi transakcjami
zleceń

oczekujących

oraz

zamknięcia

pozycji

w

transakcjach

przeciwstawnych

lub

podwyższenia

stopy

depozytu

zabezpieczającego.
§2
Jednocześnie w przypadku gdy Klient utrzymuje na rachunku nierozliczone transakcje przeciwstawne w ilości przekraczającej 100
sztuk, prawo o którym mowa w paragrafie pierwszym przysługuje TMS Brokers już w relacji do transakcji przeciwstawnych, które są
utrzymywane przez okres co najmniej 10 dni. Dla uniknięcia wątpliwości, przy kalkulacji ilości nierozliczonych pozycji
przeciwstawnych na potrzeby niniejszego paragrafu nie jest brany pod uwagę czas otwarcia transakcji. Jeśli zatem klient ma otwarte
101 pozycji, z czego tylko 10 z nich utrzymywanych jest powyżej 10 dni, prawo do rozrachunku pozycji przeciwstawnych przysługuje
TMS Brokers tylko w relacji do 10 najstarszych pozycji.
§3
W procesie zamykania pozycji przeciwstawnych poprzez ich rozrachunek brane są transakcje otwarte na tym samym instrumencie
wyłącznie wg kryterium czasu otwarcia. Charakterystyka w postaci nominału transakcji nie jest brana pod uwagę. Jeśli zatem klient
posiada w tym samym instrumencie otwartą transakcję długą na nominał 0,20 lota i jednocześnie krótką na 0,10 lota, to większa z
pozycji zostanie częściowo zamknięta, natomiast pozycja mniejsza zostanie zamknięta w wyniku dokonanego rozrachunku w
sposób całkowity.
§4
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie w dniu 21 października 2016 r.
§5
Wraz z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyleniu ulega Zarządzenia nr 32/2014 Prezesa Zarządu Domu
Maklerskiego TMS Brokers S.A. w sprawie określenia maksymalnego terminu utrzymywania nierozliczonych transakcji
przeciwstawnych dla usługi GO4X z dnia 17 października 2014 roku.
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