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Obchodování na ASX 24 – Dohoda se zákazníkem 

Minimální podmínky 

 

 
Tato dohoda se uzavírá mezi zákazníkem a společností Interactive Brokers LLC: 

 

 

A. Zákazník poskytne informace 

 

V souvislosti s obchodováním zákazníka na trhu ASX 24 poskytne zákazník společnosti Interactive 

Brokers LLC na žádost společnosti Interactive Brokers LLC veškeré informace a dokumentaci 

související s tímto obchodováním a společnost Interactive Brokers LLC je zákazníkem oprávněna 

poskytnout tyto informace a dokumentace společnosti ASIC. 

 

 

B. Marže 

 

Zákazník bere na vědomí, že: 

 

I. společnost Interactive Brokers LLC může požadovat za úhradu marže takovou peněžní částku nebo 

majetek (nebo namísto toho požadovat uložení schválených cenných papírů), jaké společnost 

Interactive Brokers LLC podle svého výhradního uvážení považuje za nezbytné pro svou ochranu před 

osobními závazky, které vznikly obchodováním s kontrakty jménem zákazníka. 

 

II. v případě, že zákazník nesplní požadavek (nebo neuloží schválené cenné papíry), společnost 

Interactive Brokers LLC (aniž jsou jakkoli dotčena jiná práva nebo pravomoci vyplývající z této 

dohody) může, ale nemá povinnost, uzavřít bez předchozího upozornění všechny nebo některé 

kontrakty zákazníka. 

 

III. doba pro platbu marží má zásadní význam, a pokud společnost Interactive Brokers LLC nestanoví 

žádný jiný čas před požadavkem na doplnění marže, je zákazník povinen vyhovět do dvaceti čtyř (24) 

hodin. 

 

IV. odpovědnost za zaplacení počáteční marže nastává v době uskutečnění obchodu bez ohledu na to, 

kdy je provedena výzva. 

 

V. povinnost zaplatit marži nastává v okamžiku vzniku marže bez ohledu na to, kdy je provedena výzva. 

 

VI. zákazník je povinen zaplatit v hotovosti jakýkoli deficit splatný společnosti Interactive Brokers LLC 

po uzavření, a pokud zákazník takovýto deficit neuhradí, může společnost Interactive Brokers LLC 

realizovat jakékoli cenné papíry v držení společnosti Interactive Brokers LLC a použít výnos na úhradu  

tohoto deficitu. 

 

 

C. Nahrávání na pásku 

 

Potvrzení zákazníka, že telefonní hovory zákazníka se společností Interactive Brokers LLC mohou být 

společností Interactive Brokers LLC zaznamenávány. Zákazník má v případě sporu nebo očekávaného 

sporu právo poslechnout si jakoukoli nahrávku. 
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D. Právo odmítnout obchodovat 

 

Potvrzení zákazníka, že společnost Interactive Brokers LLC si vyhrazuje právo odmítnout obchodovat 

jménem zákazníka ve vztahu k jakýmkoli obchodům s kontrakty (kromě uzavření stávajících otevřených 

pozic držených na účtu společnosti Interactive Brokers LLC jménem zákazníka) nebo omezit počet 

otevřených pozic držených jménem zákazníka nebo obojí. Společnost Interactive Brokers LLC bude 

informovat zákazníka o jakémkoli odmítnutí v okamžiku, kdy zákazník zadá příkaz, nebo předtím nebo 

co nejdříve poté. 

 

 

E. Ukončení a uzavření 

 

Potvrzení, že: 

 
I. aniž by tím byly jakkoli dotčeny stávající povinnosti nebo závazky, může zákazník nebo společnost 

Interactive Brokers LLC kdykoli ukončit dohodu tím, že za tímto účelem zašle druhé straně písemné 

oznámení; 

 

 

II. po ukončení dohody se zákazníkem, pokud není písemně dohodnuto jinak, uzavře společnost 

Interactive Brokers LLC veškeré futures kontrakty zákazníka a uzavře, opustí nebo uplatní všechny 

dosud neuplatněné opce. 

 

 

 
• Tato dohoda je elektronicky podepsána zákazníkem. 
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