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Obchodovanie na ASX 24 – Dohoda so zákazníkom 

Minimálne podmienky 

 

 
Táto dohoda sa uzatvára medzi zákazníkom a spoločnosťou Interactive Brokers LLC: 

 

 

A. Zákazník poskytne informácie 

 

V súvislosti s obchodovaním zákazníka na trhu ASX 24 poskytne zákazník spoločnosti Interactive 

Brokers LLC na žiadosť spoločnosti Interactive Brokers LLC všetky informácie a dokumentáciu 

súvisiacu s týmto obchodovaním a spoločnosť Interactive Brokers LLC je zákazníkom oprávnená 

poskytnúť tieto informácie a dokumentácie spoločnosti ASIC. 

 

 

B. Marža 

 

Zákazník berie na vedomie, že: 

 

I. spoločnosť Interactive Brokers LLC môže požadovať za úhradu marže takú peňažnú čiastku alebo 

majetok (alebo namiesto toho požadovať uloženie schválených cenných papierov), aké spoločnosť 

Interactive Brokers LLC podľa svojho výhradného uváženia považuje za nevyhnutné na svoju ochranu 

pred osobnými záväzkami, ktoré vznikli obchodovaním s kontraktmi menom zákazníka. 

 

II. v prípade, že zákazník nesplní požiadavku (alebo neuloží schválené cenné papiere), spoločnosť 

Interactive Brokers LLC (bez toho aby boli akokoľvek dotknuté iné práva alebo právomoci vyplývajúce 

z tejto dohody) môže, ale nemá povinnosť, uzavrieť bez predchádzajúceho upozornenia všetky alebo 

niektoré kontrakty zákazníka. 

 

III. lehota pre platbu marží má zásadný význam, a ak spoločnosť Interactive Brokers LLC nestanoví 

žiadny iný čas pred požiadavkou na doplnenie marže, je zákazník povinný vyhovieť do dvadsiatich 

štyroch (24) hodín. 

 

IV. zodpovednosť za zaplatenie počiatočnej marže nastáva v čase uskutočnenia obchodu bez ohľadu na 

to, kedy je uskutočnená výzva. 

 

V. povinnosť zaplatiť maržu nastáva v okamihu vzniku marže bez ohľadu na to, kedy je uskutočnená 

výzva. 

 

VI. zákazník je povinný zaplatiť v hotovosti akýkoľvek deficit splatný spoločnosti Interactive Brokers LLC 

po uzatvorení, a ak zákazník takýto deficit neuhradí, môže spoločnosť Interactive Brokers LLC 

realizovať akékoľvek cenné papiere v držaní spoločnosti Interactive Brokers LLC a použiť výnos na 

úhradu  tohto deficitu. 

 

 

C. Nahrávanie na pásku 

 

Potvrdenie zákazníka, že telefónne hovory zákazníka so spoločnosťou Interactive Brokers LLC môžu 

byť spoločnosťou Interactive Brokers LLC zaznamenávané. Zákazník má v prípade sporu alebo 

očakávaného sporu právo vypočuť si akúkoľvek nahrávku. 
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D. Právo odmietnuť obchodovať 

 

Potvrdenie zákazníka, že spoločnosť Interactive Brokers LLC si vyhradzuje právo odmietnuť 

obchodovať menom zákazníka vo vzťahu k akýmkoľvek obchodom s kontraktmi (okrem uzatvorenia 

existujúcich otvorených pozícií držaných na účte spoločnosti Interactive Brokers LLC menom 

zákazníka) alebo obmedziť počet otvorených pozícií držaných menom zákazníka alebo oboje. 

Spoločnosť Interactive Brokers LLC bude informovať zákazníka o akomkoľvek odmietnutí v okamihu, 

keď zákazník zadá príkaz, alebo predtým alebo čo najskôr potom. 

 

 

E. Ukončenie a uzatvorenie 

 

Potvrdenie, že: 

 
I. bez toho aby tým boli akokoľvek dotknuté existujúce povinnosti alebo záväzky, môže zákazník alebo 

spoločnosť Interactive Brokers LLC kedykoľvek ukončiť dohodu tým, že za týmto účelom zašle druhej 

strane písomné oznámenie; 

 

 

II. po ukončení dohody so zákazníkom, ak nie je písomne dohodnuté inak, uzavrie spoločnosť Interactive 

Brokers LLC všetky futures kontrakty zákazníka a uzavrie, opustí alebo uplatní všetky dosiaľ 

neuplatnené opcie. 

 

 

 
• Táto dohoda je elektronicky podpísaná zákazníkom. 

Rectangle


