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Transakcje na ASX 24 - Umowa z Klientem 

Warunki Minimalne 

Niniejsza Umowa została zawarta między Klientem a Interactive Brokers LLC: 

A. Klient przekazuje informacje 

W związku z Transakcjami Klienta na rynku ASX 24, Klient na żądanie Interactive Brokers LLC przekaże 
wszelkie informacje i dokumentację dotyczące tych Transakcji, Interactive Brokers LLC, a Interactive Brokers 
LLC jest upoważniony przez Klienta do dostarczenia informacji i dokumentacja do ASIC. 

B. Depozyty Zabezpieczające 

Klient przyjmuje do wiadomości, że: 

I. Interactive Brokers LLC może wezwać do zapłaty depozytu zabezpieczającego o takiej wartości pieniężnej 

lub mienia (lub wezwać do złożenia zamiast nich Zatwierdzonych Papierów Wartościowych), jaką Interactive 

Brokers LLC, według własnego uznania, uważa, że jest konieczna, aby uchronić się przed osobistym 

zobowiązaniem ponoszonym poprzez Prowadzenie Transakcji Giełdowych na Kontrakty w imieniu Klienta. 

II. jeżeli Klient nie zrealizuje Wezwania (lub nie złoży Zatwierdzonych Papierów Wartościowych), wówczas 

Interactive Brokers LLC może (bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub uprawnień wynikających z 

umowy) i bez tworzenia obowiązku aby to zrobić, Zamknąć, bez uprzedzenia, całość lub część Kontraktów 

Klienta. 

III. czas zapłaty Depozytów Zabezpieczających ma zasadnicze znaczenie, a jeśli Interactive Brokers LLC nie 

zażąda innego terminu przed Wezwaniem do Uzupełnienia Depozytu Zabezpieczającego, Klient jest 

zobowiązany do zastosowania się do niego w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin. 

IV. zobowiązanie do zapłaty Depozytu Początkowego narasta w momencie wykonania Transakcji, 

niezależnie od tego, kiedy zostanie wykonane Wezwanie. 

V. zobowiązanie do zapłaty Depozytu Zabezpieczającego narasta w momencie powstania Depozytu, 

niezależnie od tego, kiedy zostanie wykonane Wezwanie. 

VI. Klient jest zobowiązany do zapłaty w gotówce każdego deficytu należnego Interactive  Brokers LLC po 

zamknięciu i jeśli Klient zalega z zapłatą takiego deficytu, Interactive Brokers LLC może zrealizować wszelkie 

papiery wartościowe posiadane przez Interactive Brokers LLC i użyć wpływów z tej transakcji do 

zaspokojenia  tego niedoboru . 

C. Nagrania rozmów 

Przyjęcie do wiadomości przez Klienta, że rozmowy telefoniczne Klienta z Interactive Brokers LLC mogą być 
rejestrowane przez Interactive Brokers LLC. Klientowi przysługuje prawo do odsłuchania dowolnego nagrania 
w przypadku sporu lub spodziewanego sporu.  
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D. Prawo do odmowy Prowadzenia Transakcji 

Przyjęcie do wiadomości przez Klienta, że Interactive Brokers LLC zastrzega sobie prawo do odmowy 
Prowadzenia Transakcji w imieniu Klienta w związku z wszelkimi Transakcjami na Kontrakty (innych niż 
Zamknięcie istniejących Otwartych Pozycji przechowywanych na koncie Interactive Brokers LLC w imieniu 
Klienta) lub ograniczyć liczbę Otwartych Pozycji utrzymywanych w imieniu Klienta lub obu. Interactive 
Brokers LLC poinformuje Klienta o jakiejkolwiek odmowie w momencie złożenia zamówienia lub przed jego 
złożeniem lub tak szybko, jak to możliwe w późniejszym terminie. 

E. Rozwiązanie i Zamknięcie 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

I. bez wpływu na istniejące zobowiązania lub powinności, Klient lub Interactive Brokers LLC mogą rozwiązać 

umowę w dowolnym momencie, przekazując inne Pisemne zawiadomienie w tej sprawie; 

II. po rozwiązaniu umowy z Klientem, chyba że uzgodniono inaczej na Piśmie, Interactive Brokers LLC Zamknie 

wszystkie Kontrakty Klienta na Futures i Zamknie, zrezygnuje lub zrealizuje wszelkie niezrealizowane jeszcze 

Opcje. 

• Niniejsza Umowa jest Podpisywana elektronicznie przez Klienta. 
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