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Základné právne pojmy pre váš účet v spoločnosti IB 

  

  

Spoločnosť IB môže udržiavať svoju štruktúru nízkej provízie preto, že sme vybudovali automatizované 

obchodné procesy s cieľom minimalizovať ľudský zásah a uváženie. V tomto smere sme zaviedli niektoré 

jednoduché pojmy, ktorými sa riadi obchodovanie na všetkých účtoch spoločnosti IB. Tieto pravidlá 

uznávajú, že z času na čas elektronické systémy, ktoré často spoliehajú na konektivitu tretej strany, 

vzhľadom na svoju povahu môžu zlyhať alebo sa oneskoriť a burzy a poskytovatelia dát môžu urobiť 

chyby. 

 

1. Som povinný akceptovať všetky úkony, ktoré sú konzistentné s pokynmi stanovenými v mojich 

objednávkach. 

 

2. Hoci veríme, že naša poruchovosť patrí medzi najnižšie v odbore, každý systém môže sem-tam 

zlyhať, často z dôvodu síl mimo ľudskej kontroly. Spoločnosť IB nenesie zodpovednosť za 

poruchy systému alebo siete a klienti, ktorí vyžadujú najvyššiu úroveň spoľahlivosti, súhlasia 

s udržiavaním vedľajších obchodných prostriedkov. 

 

3. Klienti zodpovedajú za ochranu utajenia ich mien používateľa a hesiel a budú zodpovední 

za obchody uzavreté tretími stranami s použitím ich mien používateľa a hesiel. 

 

4. V prípade, že obchody budú spoločnosťou IB potvrdené ako uskutočnené a neskôr ich zruší 

burza, obchodná sieť alebo regulačný úrad, bude obchod potvrdený spoločnosťou IB tiež 

považovaný za zrušený. 

 

5. Spoločnosť IB všeobecne spracúva objednávky v poradí, v ktorom ich prijíma, vrátane všetkých 

objednávok predložených spoločnosťou IB alebo jej pridruženými osobami. 

 

6. Spoločnosť IB nie je zodpovedná za zaistenie uskutočnenia objednávok za limitné ceny, ak 

prenos objednávky je oneskorený alebo je inak ovplyvnený zlyhaním dátovej komunikácie. 

 

7. Spoločnosť IB neposkytuje obchodné, investičné alebo daňové poradenstvo a klienti nespoliehajú 

na vyhlásenie urobené zamestnancami spoločnosti IB, ktorých účelom je poskytnúť také 

poradenstvo. 

 

8. Spoločnosť IB všeobecne nevydáva požiadavky na maržu a zachováva si právo okamžite 

uzavrieť pozície, bez upozornenia alebo zodpovednosti, na účte, na ktorom nie sú dostatočné 

peňažné prostriedky na splnenie požiadaviek na maržu uložených spoločnosťou alebo 

regulačnými úradmi. Spoločnosť IB môže výhradne podľa svojho uváženia podľa trhu alebo iných 

faktorov zvoliť vydanie požiadavky na maržu a/alebo môže likvidovať pozície na účte. Ak 

dostanete požiadavku na maržu, ste povinní okamžite vložiť peňažné prostriedky na krytie 

deficitu. 

 

9. Klienti spoločnosti IB nesú zodpovednosť voči spoločnosti IB za trvalú presnosť a aktualizáciu 

všetkých informácií poskytnutých spoločnosti IB. 

 

10. Klienti spoločnosti IB súhlasia s tým, že budú spoločnosť IB priebežne informovať o svojej 

aktuálnej adrese pre elektronickú poštu, takže budú môcť čítať a prijímať správy elektronickou 

poštou, ktoré im adresuje spoločnosť IB. 
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