
Vendim për përcaktimin e grupeve

Njoftime

Kompania e Investimeve Financiare Limit Prime Securities AD Podgorica vendos të 
përcaktojë grupet për kontratat e tregtimit për diferencat në platformën Metatrader 
5 si më poshtë:

• Paketa Standard - grupi bazë pa një shumë minimale parash
• Paketa Silver-  me një shumë minimale monetare prej 1 000,00 $ (njëmijë ) dollarë 
• Paketa Gold-  me një shumë minimale monetare prej 10 000,00 $ (dhjetëmijë) 
dollarë 
• Paketa Platinum- me një shumë minimale cash prej 20 000,00 $ (njezetmijë) 
dollarë 

Në mënyrë që klienti të jetë në gjendje të tregtojë, është e nevojshme të paguajë të 
paktën 100 €, të cilat automatikisht do ta klasifikojnë atë në grupin e tregtimit Stan-
dard.
Limit Prime Securities nuk mban komision për asnjë nga grupet tregtare, pra komis-
ion për hapjen dhe mbylljen e pozicioneve.
Tarifa e mbajtjes së pozicionit hapur për një natë (SWAP) është e njëjtë për të gjitha 
grupet.

Grupet e tregtimit ndryshojnë sepse kanë SPREAD të ndryshëm, ku duke paguar një 
shumë më të madhe depozite dhe duke kaluar në grupin tjetër, klienti ka një 
SPREAD më të favorshëm për tregtimin me Limit Prime Securities.
Në mënyrë që klienti të kalojë në grupin tjetër, ai duhet të arrijë Kapitalin në lloga-
rinë e tij tregtare Metatrader siç u tha më sipër.

Llogaritë e Metatrader do të rakordohen me grupin përkatës çdo ditë pune dhe 
vetëm një herë në ditë në periudhën nga ora 08:00 deri në orën 11:00, dhe kapitali 
në llogaritë e klientëve Metatrader do të monitorohet në fund të ditës së 
mëparshme. Nëse shuma e kapitalit të klientit në një llogari individuale të Metatrad-
er zvogëlohet me më shumë se 10% të shumës së parashikuar për atë grup, klienti 
do të kalojë në një grup më të ulët. Po kështu, nëse kapitali i klientit arrin shumën e 
nevojshme për ndryshimin, d.m.th. kalimi në një grup më të madh, klienti do të 
kalojë në një grup më të madh.

Këto rregulla hyjnë në fuqi dhe do të zbatohen nga data 2 mars 2022. Të gjithë 
klientët e aprovuar deri në 02/03/2022 të cilët i përkasin njerës prej këtyre kate-
gorive dhe grupin e tregtisë së marrë,  nuk do të vendosen në kushtet më të këqija 
të tregtisë por në grupin me kushte me të mira. 


