
 
 
 
 
 
 

 

Zarządzenie nr 64/2019 Regulation No. 64/2019 

Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego TMS 

Brokers S.A. w sprawie określenia 

maksymalnej wysokości korekt realizowanych 

przez TMS Brokers w odniesieniu do 

wszystkich ujemnych sald na Rachunkach 

Pieniężnych  

of the President of the Management Board of 

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. on 

determining the maximum amount of 

adjustments made by TMS Brokers in relation 

to all negative balances on Cash Accounts 

z dnia 22 listopada 2019 r. of 22 listopada 2019 
§ 1 

Niniejszym Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej 

”TMS Brokers”) określa, że w przypadku gdy w wyniku 

Rozrachunku na Rachunku Pieniężnym Klienta wystąpi 

ujemne saldo (debet), po uprzednim potrąceniu 

środków z innych Rachunków Pieniężnych, TMS 

Brokers dokona korekty kursów zamknięcia Transakcji 

w taki sposób, aby po korekcie saldo na Rachunku 

Pieniężnym wyniosło 0 (słownie: zero). Maksymalna 

wysokość korekt realizowanych przez TMS Brokers w 

odniesieniu do wszystkich ujemnych sald na 

posiadanych przez Klienta Rachunkach Pieniężnych w 

TMS Brokers w zależności od Systemu transakcyjnego 

oraz klasyfikacji Klienta zostały wskazane w poniższej 

tabeli. Limit dotyczący sumy wypłat z tytułu pokrycia 

ujemnego salda (debetu) w przypadku klientów 

profesjonalnych MT5 jest odnawiany w terminie 12 

miesięcy od jego wystąpienia rozumianego jako 

osiągnięcie kwoty limitu wskazanej w poniższej tabeli. 

 

Przykładowo: 12 lipca 2019 roku ujemne saldo na 

wszystkich Rachunkach Pieniężnych wynosi 4 000 EUR, 

20 sierpnia 2019 roku wynosi 9 000 EUR, zaś 5 listopada 

2019 kwota ujemnego salda na wszystkich Rachunkach 

Pieniężnych Klienta osiąga lub przekracza limit 20 000 

EUR. W tym przypadku limit jest odnawiany po upływie 

12 miesięcy od data 5 listopada 2019. 

System transakcyjny 

oraz klasyfikacja 

klienta 

Transakcje 

MT5 – Klient detaliczny Ochrona bez ograniczeń 

MT5 – Klient 

profesjonalny 

Do 20 000 EUR 

MT4 – Klient detaliczny Ochrona bez ograniczeń 

MT4 – Klient 

profesjonalny 

Brak ochrony 

§ 1 

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (hereinafter "TMS 

Brokers") hereby specifies that as a result of Settlement 

in the Client's Cash Account results in a negative balance 

(debit), after deducting funds from other Cash 

Accounts, TMS Brokers will adjust the closing prices of 

the Transaction in such a way that after adjusting the 

balance on the Cash Account amounted to 0 (say: zero). 

The maximum amount of adjustments made by TMS 

Brokers in relation to all negative balances on the Client's 

Cash Accounts in TMS Brokers provided by the Client, 

depending on the Transaction System and Client 

classification are indicated in the table below. The limit 

for the sum of payments for covering the negative 

balance (debit) in the case of MT5 professional clients is 

renewed within 12 months from the date of its 

occurrence understood as reaching the limit amount 

indicated in the table below. 

 

For example: on 12 July 2019, the negative balance on 

all Cash Accounts is EUR 4 000, on August 20, 2019 it 

is EUR 9 000, and on November 5, 2019, the negative 

balance on all Client's Cash Accounts reaches or exceeds 

the limit of EUR 20 000. In this case, the limit is renewed 

after 12 months from the date of November 5, 2019. 

Transaction system 

and Client 

classification 

Transactions 

MT5 – retail Client Unlimited protection 

MT5 – professional 

Client 

Up to EUR 20 000 

MT4 – retail Client Unlimited protection 

MT4 – professional 

Client 

No protection 



 
 
 
 
 
 

 

TMS Direct / TMS 

MiniDirect – Klient 

detaliczny 

Ochrona bez ograniczeń 

TMS Direct / TMS 

MiniDirect – Klient 

profesjonalny 

Brak ochrony 

 

§ 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. z dnia 

12 lipca 2019 r., nr 39/2019. 

TMS Direct / TMS 

MiniDirect – retail 

Client 

Unlimited protection 

TMS Direct / TMS 

MiniDirect – 

professional Client 

No protection 

 

§ 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 Dom Maklerski 

TMS Brokers S.A. dated on 12 July 2019 r., No. 

39/2019. 

 

Marcin Niewiadomski 
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President of the Management Board 
of Dom Maklerski TMS Brokers S.A. 

 
 

 

 


