Zarządzenie nr 63/2019

Regulation No. 63/2019

Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego TMS
Brokers S.A. w sprawie określenia limitu liczby
składanych zapytań o cenę instrumentu
finansowego lub zleceń, ich modyfikacji lub
anulowania oraz procedure zablokowania
rachunków Klientów dla wariantu ofertowego
TMS Trader, TMS Connect, TMS Prime i TMS
Markets.

of the President of the Management Board of
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. on
determining the limit of the number of
requests for the price of a financial instrument
or orders, their modification or cancellation
and the procedure for blocking Client accounts
for variant offers TMS Trader, TMS Connect,
TMS Prime and TMS Markets.

z dnia 22 listopada 2019 r.

of 22 November 2019
§1

1.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej
“TMS Brokers”) niniejszym określa limit
liczby składanych zapytań o cenę instrumentu
finansowego lub zleceń, ich modyfikacji lub
anulowania, składanych przez Klienta
bezpośrednio w Systemie Transakcyjnym:

§1
1.

Limit dzienny:

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (hereinafter
“TMS Brokers”) hereby sets forth a limit for
the number of requests for the price of a
financial instrument or orders, their
modification or cancellation, submitted by the
Client directly in the Transaction System:
Daily limit:

a) 1000 zapytań – poziom ostrzegawczy,

a) 1000 requests - warning level,

b) 2000 zapytań – poziom odłączenia,
poziom przy którym TMS Brokers może
odłączyć rachunek Klienta na zasadach
określonych w ust. 2 i 3 poniżej.

b) 2000 requests - level of disconnection,
the level at which TMS Brokers may
disconnect the Client's account on terms
set forth in section 2 and 3 below.

2.

W przypadku przekroczenia przez Klienta
limitu określonego w ust. 1 lit. a, TMS Brokers
może skontaktować się z Klientem w celu
poinformowania o generowaniu przez niego
zbyt dużej liczby zapytań do serwera
transakcyjnego, z prośbą o weryfikację lub
ewentualną
modyfikację
stosowanych
mechanizmów
algorytmicznych
lub
ograniczenie liczby zapytań wraz z
ostrzeżeniem, że w przypadku gdy liczba
zapytań przekroczy poziom odłączenia,
określony w ust. 1 lit. b, TMS Brokers może
odłączyć rachunek Klienta od możliwości
zawierania transakcji za pośrednictwem
Systemu Transakcyjnego.

3.

W przypadku przekroczenia przez Klienta
poziomu odłączenia, o którym mowa w ust. 1
lit. b, TMS Brokers może odłączyć rachunek

2.

If the Client exceeds the limit specified in
section 1 letter a, TMS Brokers may contact
the Client in order to inform him about
generating too many queries to the transaction
server, asking for verification or possible
modification of the algorithmic mechanisms
used or limiting the number of queries
together with a warning that in case the
number of queries exceeds the disconnect level
specified in section 1 letter b, TMS Brokers
may disconnect the Client's account from the
possibility to conclude transactions through
the Trading System.

3.

If the Client exceeds the disconnection level
referred to in sec. 1 letter b, TMS Brokers may
disconnect the Client's account from the
possibility to conclude transactions through

Klienta od możliwości zawierania transakcji za
pośrednictwem Systemu Transakcyjnego – do
godziny 8:30 następnego dnia roboczego.
4.

the Trading System until 8:30 a.m. on the next
business day.
4.

TMS Brokers może skrócić okres, o którym
mowa w ust. 3 powyzej, na podstawie
suwerennej decyzji.
§2

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 23
listopada 2019 r. Z dniem wejścia w życie niniejszego
Zarządzenia ulega uchyleniu Zarządzenie Prezesa
Zarządu Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w
sprawie określenia limitu liczby składanych zapytań o
cenę instrumentu finansowego lub zleceń, ich
modyfikacji lub anulowania oraz procedure
zablokowania rachunków Klientów dla usług TMS
Trader, TMS Connect i TMS Prime z dnia 13 lipca 2018
r. nr. 26/2018.

TMS Brokers may shorten the period referred
to in section 3 above on the basis of a
sovereign decision.
§2

This Regulation shall enter into force on 23 November
2019. As of the date of entry into force of this
Regulation, it shall be repealed the Regulation of the
President of the Management Board of TMS Brokers
S.A. on determining the limit of the number of requests
for the price of a financial instrument or orders, their
modification or cancellation and the procedure for
blocking Clients accounts for TMS Trader, TMS
Connect and TMS Prime dated on 13 July 2018, No.
26/2018.
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