


Instalacja TMS Trader MT4 na Mac OSX zaj-

muje kilka minut. Aby pobrać plik należy 

wejść na stronę instalacja.tms.pl i pobrać 

aplikację kilkając w link o nazwie TMS Tra-

der MT4 na Mac OSX. Po kliknięciu plik do-

stępny jest na komputerze w Pobrane rze-

czy.

Wejdź w Pobrane rzeczy i przeciągnij ikonkę 

Tms Trader do Applications

PRZEJDŹ DO STRONY POBIERANIA
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http://instalacja.tms.pl/
http://instalacja.tms.pl/


TMS Tarder znajdziesz teraz wśród ikonek w 

zakładce Pobrane3



Aby zalogować się do aplikacji, kliknij w ikon-

kę TMS Trader i potwierdź chęć otwarcia  

klikając Otwórz.

Wybierz serwer, na którym chcesz pracować. 

Demo oznacza wersję demostracyjną, na 

której obracasz wirtualnymi pieniędzmi. Live 

przeznaczony jest dla klientów TMS Brokers.
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Po wybraniu serwera możesz zalogować się 

do aplikacji. Użyj loginu i hasła przesłanego 

e-mailem. Aby je otrzymać wystarczy wypeł-

nić formularz na stronie głównej TMS Bro-

kers „Otwórz rachunek testowy”

Formularz otwarcia rachunku testowego.
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PRZEJDŹ DO FORMULARZA

http://tms.pl
https://www.tms.pl/


Gratulacje! Możesz rozpocząć inwestowanie!

Korzystaj z bezpłatnych szkoleń oraz  

pomocy edukacyjnych z obsługi platformy 

dostępnych w zakładce Edukacja.
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Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas 
 lub napisz.

22 27 66 282

dok@tms.pl
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje CFD i Forex oparte na dźwigni finansowej są wysoce 
ryzykowne dla Twojego kapitału, poniewaz straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego 
też, CFD oraz Forex mogą nie być odpowiedznie dla wszystkich inwestorów. Upewnij 
się,  że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej 
porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbior-
ców nonkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których  
dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, 
wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. podlega nazdorowi Komisji Nazdoru Finansowego  
i prowadzi działalność maklerską na podstawie zwolenienia z dnia 26 kwietnia 2004r. 
(KPWiG-4021-54-1/2004).Zapraszamy na www.tms.pl

https://www.tms.pl/

