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Interactive Brokers Ireland Limited 
Zmluva s klientom o inštitučných službách 

 
 
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

 
1. Zmluva: Touto Zmluvou („Zmluva“) sa riadi vzťah medzi klientmi („vy“, „vaše“, „vám“ alebo 

„Klient“) a spoločnosťou Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“, „my“, „naše“ alebo „nám“) 
o poskytovaní určitého vykonávania príkazov a/alebo vyrovnania obchodov a vykonávania 
služieb, kde Klient je flexibilný pri vykonávaní a/alebo zúčtovaní prostredníctvom spoločnosti IBIE 
alebo iného brokera („vykonávajúci broker“). Ak je ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy 
v rozpore s ktorýmkoľvek z ustanovení ktorýchkoľvek iných zmlúv medzi stranami, majú prednosť 
ustanovenia tejto Zmluvy. Klient potvrdzuje, že účet Klienta v spoločnosti IBIE bol otvorený na 
základe zmluvy s klientom spoločnosti IBIE („Zmluva s klientom“). Ak Klient udržuje účet 
v spoločnosti IBIE, tento účet podlieha zmluvným podmienkam Zmluvy s klientom, ktorá je v tejto 
Zmluve vtelená odkazom. Túto Zmluvu nie je možné zmeniť alebo odvolať, jedine písomne zo 
strany splnomocneného zamestnanca spoločnosti IBIE. Zamestnanci odd. služieb klientom 
nemôžu zmeniť alebo odvolať žiadnu časť tejto Zmluvy. 

 
2. Vykonanie príkazu: Príkazy, ktoré podliehajú tejto Zmluve, môže vykonať: (a) spoločnosť IBIE 

alebo (b) vykonávajúci broker a je možné ich prenechať spoločnosti IBIE na vyrovnanie 
a vykonanie zo strany spoločnosti IBIE, avšak iba vtedy, ak tento vykonávajúci broker a spoločnosť 
IBIE ako broker poskytujúci vyrovnanie obchodov a vykonávanie služieb („hlavný broker“) 
podpísali zmluvu zaisťujúcu, že sa spoločnosť IBIE ujme obchodov Klienta vykonávaných daným 
vykonávajúcim brokerom. 

 
3. Vyrovnanie obchodov a vedenie účtu: Obchody môže: (a) vykonať a viesť spoločnosť IBIE alebo 

(b) je možné ich prenechať spoločnosti IBIE na vyrovnanie a vedenie brokermi ako inou treťou 
stranou, ktoré Klient môže určiť ako hlavných brokerov Klienta, avšak iba vtedy, ak spoločnosť IBIE 
uzavrela v súvislosti s týmito transakciami zmluvu s hlavnými brokermi Klienta. 

 
4. Žiadne investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo: Zástupcovia spoločnosti IBIE nie sú 

splnomocnení poskytovať investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo alebo vyžadovať 
príkazy. Nič na webe spoločnosti IBIE nie je možné vykladať ako odporúčanie alebo vyžiadanie 
kúpy alebo predaja cenných papierov, futures alebo iných investícií. 

 
5. Kvalifikácia Klienta: V príslušnom rozsahu ručí Klient a jeho splnomocnení zástupcovia za to, že 

Klient: (a) je oprávnený podľa svojho riadiaceho dokumentu alebo dokumentov a v jurisdikciách, 
v ktorých je organizovaný a/alebo regulovaný, uzavrieť túto Zmluvu a obchod (v príslušnom 
prípade vrátane na maržu); (b) nemá žiadnu právnu nespôsobilosť a (c) že osoby identifikované 
zadávať príkazy majú riadne splnomocnenie a majú dostatočné znalosti a skúsenosti na 
pochopenie povahy a rizík obchodovaných produktov. 

 
6. Zodpovednosť za príkazy a obchody Klienta: Klient potvrdzuje, že spoločnosť IBIE nevie, či 

niekto, kto zadáva príkazy s menom používateľa a/alebo heslom Klienta, je Klient. Ak nebude 
spoločnosť IBIE informovaná elektronickou poštou na adrese help@interactivebrokers.com a 
nebude písomne súhlasiť, Klient neumožní žiadnej ďalšej osobe prístup do účtu Klienta. Klient je 
v plnom rozsahu a bezpodmienečne zodpovedný za dôvernosť a použitie mena používateľa 
a/alebo hesla Klienta a súhlasí s tým, že oznámi akúkoľvek krádež a/alebo stratu tohto mena 
používateľa a/alebo hesla alebo akýkoľvek neoprávnený prístup do účtu Klienta, a to okamžite 
telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom webu spoločnosti IBIE. Klient zostáva v plnom 
rozsahu a bezpodmienečne zodpovedný za všetky transakcie zadané s použitím mena 
používateľa a/alebo hesla Klienta. 

 
Spoločnosť IBIE je oprávnená spoliehať na všetky pokyny zadané, dané alebo zrejme dané 
a všetky akcie podniknuté Klientom alebo jeho menom s použitím mena používateľa a hesla 
Klienta a Klient je viazaný každou transakciou alebo akýmkoľvek konaním alebo inou akciou 
alebo opomenutím v súvislosti s jeho účtom alebo ktorýmikoľvek finančnými produktmi držanými 
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pre Klienta so spoľahnutím sa na tieto pokyny. Spoločnosť IBIE neponesie zodpovednosť za 
žiadnu stratu spôsobenú spoločnosťou IBIE konaním podľa pokynov, akciami alebo 
opomenutiami alebo inou komunikáciou s použitím mena používateľa a hesla Klienta, okrem 
rozsahu, v akom túto stratu nie je možné podľa zákona vylúčiť. 

 
7. Príkazy vykonané spoločnosťou IB: Spoločnosť IBIE vykoná príkazy Klienta ako zástupca, ak 

nebude potvrdené niečo iné. Spoločnosť IBIE môže vykonať príkazy Klienta ako bezrizikový 
príkazca. Spoločnosť IBIE môže na vykonanie príkazov využiť iného brokera, alebo pridružený 
subjekt, ktorí budú mať prospech zo všetkých práv spoločnosti IBIE podľa tejto Zmluvy. Ak nie je 
nariadené niečo iné, spoločnosť IBIE vyberie trh a/alebo predajcu, na ktoré sa budú smerovať 
príkazy Klienta. V prípade produktov obchodovaných na viacerých trhoch môže spoločnosť IBIE 
zaistiť „inteligentné smerovanie“, ktoré vyhľadáva pre každý príkaz najlepší trh prostredníctvom 
počítačového algoritmu. Klient by mal „inteligentné smerovanie“ zvoliť, ak je k dispozícii. Ak Klient 
smeruje príkazy na konkrétny trh, preberá zodpovednosť za znalosť a obchodovanie v súlade 
s pravidlami a politikami daného trhu (napr. obchodné hodiny, typy príkazov atď.). Klient 
potvrdzuje, že nemusí byť možné príkaz zrušiť alebo upraviť a že Klient je zodpovedný za 
vykonanie nehľadiac na zrušenie alebo zmenu alebo požiadavku na zmenu. Klient je 
vyrozumený, že spoločnosť IBIE, výhradne podľa svojho uváženia, môže odmietnuť prijať alebo 
vykonať transakcie menom Klienta alebo obmedziť alebo zakázať obchodovanie na účte alebo 
účtoch Klienta. Všetky transakcie podliehajú pravidlám a politikám príslušných trhov 
a zúčtovacích ústavov a platným zákonom a nariadeniam. SPOLOČNOSŤ IBIE NIE JE 
ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNU AKCIU ALEBO ROZHODNUTIE KTOREJKOĽVEK BURZY, 
TRHU, PREDAJCU, ZÚČTOVACIEHO ÚSTAVU ALEBO REGULÁTORA. 

 
8. Obchodovanie s majetkom – zobrazenie príkazov Klienta: Podlieha všetkým zákonom 

a predpisom a taktiež podlieha informačným bariéram zriadeným medzi spoločnosťou IBIE 
a jej pridruženými subjektmi zapojenými do obchodovania s majetkom, Klient 
splnomocňuje spoločnosť IBIE vykonávať obchody s majetkom jeho a jeho pridružených 
subjektov, aj keď spoločnosť IBIE môže súbežne držať nevykonané príkazy Klienta na tie 
isté produkty v rovnakej cene. Spoločnosť IBIE, jej pridružené subjekty a ich príslušní riaditelia 
a/alebo zamestnanci môžu obchodovať na svoj vlastný účet a, s výhradou ustanovení všetkých 
príslušných zákonov, pravidiel a predpisov, môžu spoločnosť IBIE a jej pridružené subjekty zaujať 
opačnú pozíciu k príkazu Klienta v súvislosti s akýmikoľvek pozíciami na cenné papiere, futures 
a opcie a transakcie na forexe s finančnou pákou, či už na vlastný účet spoločnosti IBIE alebo jej 
pridruženého subjektu alebo na účet iného klienta spoločnosti IBIE, za predpokladu, že tento 
obchod je vykonaný konkurenčným spôsobom v zariadení alebo prostredníctvom zariadenia 
príslušnej burzy, trhu alebo regulátora cenných papierov, komodít, futures alebo opcií. Okrem 
toho môžu spoločnosť IBIE alebo jej pridružené subjekty, alebo iní klienti, zaujať opačnú pozíciu 
k príkazu Klienta pre produkty na forexe a iné mimoburzové produkty. 

 
9. Provízie a poplatky, úrokové poplatky, peňažné prostriedky: Provízie a poplatky sú 

v sadzbách špecifikovaných na webe spoločnosti IBIE, ak nebol medzi Klientom a spoločnosťou 
IBIE písomne dohodnutý konkrétny harmonogram provízií a/alebo poplatkov. Ak medzi Klientom 
a spoločnosťou IBIE nebol dohodnutý žiadny písomný harmonogram provízií a/alebo poplatkov, 
zmeny provízií a/alebo poplatkov sú účinné okamžite buď: po ich zverejnení na webe spoločnosti 
IBIE, alebo po ich zaslaní elektronickou poštou alebo inom písomnom oznámení Klientovi. 
Z nezaplatených zostatkov vzniká úrok v sadzbe 1 % mesačne. Nedoplatky na účte sa stávajú 
pôžičkami marže na účte Klienta a vzniká z nich úrok podľa sadzieb zverejnených na webe 
spoločnosti IBIE. Klient súhlasí so zaplatením primeraných nákladov na inkaso za akýkoľvek 
Klientom nezaplatený nedoplatok alebo zostatok vrátane poplatkov právnych zástupcov 
a inkasného agenta. 

 
1. Pre účty vedené spoločnosťou IBIE: Klient potvrdzuje, že spoločnosť IBIE odpočíta 

provízie a/alebo poplatky z účtu alebo účtov Klienta, čo zníži hodnotu majetku na 
účte. Ak provízie a/alebo iné poplatky spôsobia nedoplatok marže, budú zlikvidované 
pozície. Spoločnosť IBIE Klientovi vyplatí úrok z úveru a naúčtuje mu úrok z dlhu, 
s úrokovými sadzbami a podmienkami na webe spoločnosti IBIE, ak nebude písomne 
dohodnuté inak. Peňažné prostriedky Klienta nebudú vyplatené, pokým nebudú 
transakcie vykonané. Zmluvné podmienky pre ukladanie a výber peňažných 
prostriedkov (vrátane lehôt držania) sú podľa špecifikácie na webe spoločnosti IBIE. 

2. Pre účty, ktoré nie sú vedené spoločnosťou IBIE: Klient zaplatí provízie a poplatky 
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spoločnosti IBIE do desiatich dní od prijatia oznámenia spoločnosti IBIE. 

 
Klient týmto splnomocňuje spoločnosť IBIE použiť akékoľvek peniaze, schválené dlhové cenné 
papiere alebo schválené cenné papiere, ktoré môže Klient spoločnosti IBIE zaplatiť, s cieľom: (i) 
splniť záväzky voči príslušnému zúčtovaciemu ústavu (za predpokladu, že nie je možné vykonať 
žiadny výber z účtov Klienta v spoločnosti IBIE, ktorý by mal účinok, že príslušné požiadavky na 
maržu alebo obchodné záväzky vedené menom ktoréhokoľvek klienta by tým boli financované 
ktorýmkoľvek iným klientom); (ii) zaplatiť províziu, maklérsku odmenu, dávky a iné riadne poplatky 
alebo odmeny za zmluvy vykonané spoločnosťou IBIE menom Klienta; a/alebo (iii) vykonať platby 
v súlade s pokynmi Klienta. Klient potvrdzuje, že spoločnosť IBIE môže použiť tieto peniaze, 
schválené dlhové cenné papiere alebo schválené cenné papiere pri plnení alebo s cieľom plniť 
záväzky spoločnosti IBIE voči akejkoľvek strane, ak tieto záväzky vzniknú v súvislosti alebo 
v spojení so všetkými zmluvami vykonanými menom Klienta. Klient súhlasí, že spoločnosť IBIE si 
môže ponechať úrok z peňazí Klienta. 

 
10. Podozrivá aktivita: Ak spoločnosť IBIE výhradne podľa svojho uváženia verí, že účet Klienta bol 

zapojený v akomkoľvek podvode alebo trestnom čine alebo porušení zákonov alebo predpisov 
alebo bol k nemu uskutočnený nezákonný prístup alebo je inak zapojený do akejkoľvek 
podozrivej aktivity (či už ako obeť, alebo páchateľ, alebo inak), môže spoločnosť IBIE pozastaviť 
alebo zmraziť účet alebo ktorékoľvek privilégiá účtu, môže zmraziť alebo zlikvidovať peňažné 
prostriedky alebo aktíva alebo môže využiť ktorýkoľvek z nápravných prostriedkov v tejto Zmluve 
pre „neplnenie“. 

 
11. Záložný nárok: Všetky aktíva Klienta akéhokoľvek druhu držané spoločnosťou IBIE alebo jej 

menom pre účet Klienta sú týmto dané do zálohy spoločnosti IBIE a podliehajú dokonalému 
záložnému právu prvej priority, poplatku a/alebo záložnému nároku v prospech spoločnosti IBIE 
na zaistenie splnenia všetkých povinností a záväzkov dlžených spoločnosti IBIE a vzniknutých na 
základe tejto Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy. 

 

12. Žiadne obmedzené cenné papiere: Ak Klient neinformoval spoločnosť IBIE v opačnom zmysle, 
nebude sa snažiť predať obmedzené akcie prostredníctvom spoločnosti IBIE bez 
predchádzajúceho upozornenia a súhlasu spoločnosti IBIE. 

 
13. Prípad neplnenia: K „neplneniu“ dochádza automaticky, bez upozornenia, po tom, čo: (i) Klient 

poruší alebo neuzná ktorúkoľvek zmluvu so spoločnosťou IBIE; (ii) Klient neposkytne uspokojivé 
zaistenie alebo uspokojivé zaistenia voči spoločnosti IBIE pre plnenie záväzku, po žiadosti od 
spoločnosti IBIE výhradne podľa uváženia spoločnosti IBIE; (iii) Klient vyhlási konanie a/alebo je 
proti Klientovi vyhlásené konanie na základe akéhokoľvek konkurzu, insolvencie, návrhu na 
vyrovnanie alebo podobného zákona; (iv) po postúpení v prospech veriteľov Klienta; (v) po 
menovaní dočasného správcu, správcu majetku, likvidátora alebo podobnej úradnej osoby pre 
Klienta alebo vo vzťahu k majetku Klienta; (vi) po vyhlásení Klienta sú nepravdivé alebo 
zavádzajúce pri ich vyhlásení alebo sa neskôr stávajú nepravdivými; (vii) pri právnej 
nespôsobilosti Klienta; (viii) pri akýchkoľvek konaniach s cieľom pozastaviť alebo zrušiť 
podnikanie alebo licenciu Klienta akýmkoľvek regulátorom alebo organizáciou; (ix) spoločnosť 
IBIE má dôvod veriť, že bezprostredne hrozí, že čokoľvek z predchádzajúceho pravdepodobne, 
možno alebo najskôr nastane. Klient bezpodmienečne súhlasí, že po vzniku neplnenia môže 
spoločnosť IBIE ukončiť každý alebo všetky záväzky spoločnosti IBIE voči Klientovi a spoločnosť 
IBIE má právo výhradne podľa svojho uváženia, nie však povinnosť, bez predchádzajúceho 
upozornenia zlikvidovať všetky Klientove pozície na účte alebo účtoch spoločnosti IBIE alebo ich 
časť, jednotlivo alebo spoločne, akýmkoľvek spôsobom a prostredníctvom akéhokoľvek trhu 
alebo predajcu. Klient nahradí a zaistí spoločnosť IBIE proti všetkým akciám, opomenutiam, 
nákladom, poplatkom (okrem iného vrátane poplatkov právneho zástupcu) alebo záväzkom 
spojeným s akýmkoľvek neplnením Klienta alebo akoukoľvek transakciou vykonanou 
spoločnosťou IBIE na základe neplnenia. 

 
14. Riziká cudzích trhov; po obchodných hodinách: Klient potvrdzuje, že obchodovanie 

s cennými papiermi, opciami, futures, menami alebo akýmkoľvek produktom na cudzom 
trhu je špekulatívne a nesie so sebou vysoké riziko. Hrozia taktiež zvláštne riziká 
obchodovania mimo bežných hodín trhu vrátane rizika nižšej likvidity, vyššej volatility, 
zmeny cien, neprepojených trhov, oznámenia správ s vplyvom na ceny a širších spreadov. 
Klient vyhlasuje, že je s týmito rizikami oboznámený a že je schopný ich prijať. 
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15. Znalosť cenných papierov, opčných listov a opcií; korporátne akcie: Klient potvrdzuje, že je 

jeho povinnosťou poznať podmienky akýchkoľvek cenných papierov, kontraktov na futures, opcií, 
opčných listov alebo iných produktov na účte Klienta, vrátane pripravovaných korporátnych akcií 
(napr. tendrových ponúk, reorganizácií, rozdelení akcií atď.). Spoločnosť IBIE nemá žiadnu 
povinnosť upozorniť Klienta na konečné termíny alebo potrebné akcie alebo dátumy rokovaní, ani 
nie je povinná vykonať akúkoľvek akciu bez zvláštnych písomných pokynov, ak ich spoločnosť 
IBIE nedostala elektronicky prostredníctvom webu spoločnosti IBIE. 

 
16. Licencia spoločnosti IBIE pre Klienta na používanie softvéru spoločnosti IBIE: Spoločnosť 

IBIE udeľuje Klientovi nevýhradnú neprenositeľnú licenciu na používanie softvéru spoločnosti 
Interactive Brokers („IB“) výhradne tak, ako je stanovené v tejto Zmluve. Právo na softvér 
spoločnosti IB a aktualizácie zostávajú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti IB, vrátane všetkých 
patentov, autorských práv a ochranných známok. Klient nepredá, nevymení alebo neprenesie 
softvér spoločnosti IB iným subjektom. Klient nesmie softvér spoločnosti IB kopírovať, upraviť, 
preložiť, dekompilovať, vykonať na ňom spätné inžinierstvo, rozobrať ho alebo ho redukovať na 
formu čitateľnú pre človeka alebo ho prispôsobiť alebo ho použiť na vytvorenie odvodeného diela, 
ak to nie je výslovne povolené písomne splnomocneným zamestnancom spoločnosti IBIE. 
Spoločnosť IBIE má nárok na okamžitú prikazujúcu súdnu pomoc v prípade hroziacich porušení 
týchto záväzkov. 

 
17. USTANOVENIE O OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI A STANOVENEJ NÁHRADE ŠKODY: 

KLIENT PRIJÍMA SYSTÉM SPOLOČNOSTI IB TAKÝ, „AKÝ JE“, A BEZ ZÁRUK, 
VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH, OKREM INÉHO VRÁTANE MLČKY 
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNE 
POUŽITIE, ÚČEL ALEBO APLIKÁCIU; VČASNOSŤ; NEPRÍTOMNOSŤ PRERUŠENIA ALEBO 
AKÝCHKOĽVEK MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK VZNIKNUTÝCH Z OBCHODNEJ 
UZANCIE, PRIEBEHU OBCHODOVANIA ALEBO PRIEBEHU PLNENIA. ZA ŽIADNYCH 
OKOLNOSTÍ NIE JE SPOLOČNOSŤ IBIE ZODPOVEDNÁ ZA AKÚKOĽVEK TRESTNÚ, 
NEPRIAMU, NÁHODNÚ, ZVLÁŠTNU ALEBO NÁSLEDNÚ ŠKODU ALEBO NÁHRADU 
ŠKODY, VRÁTANE STRATY PODNIKANIA, ZMARENÝCH ZISKOV ALEBO STRATY 
GOODWILLU. SPOLOČNOSŤ IBIE NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ VOČI KLIENTOVI 
Z DÔVODU AKÝCHKOĽVEK OMEŠKANÍ ALEBO PRERUŠENÍ SLUŽIEB ALEBO 
TRANSAKCIÍ, ALEBO CHÝB PLNENIA SYSTÉMU IB, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU, OKREM 
INÉHO VRÁTANE TÝCH, KTORÉ SÚ SPÔSOBENÉ PORUCHOU HARDVÉRU ALEBO 
SOFTVÉRU; VLÁDNYMI, BURZOVÝMI ALEBO INÝMI REGULAČNÝMI AKCIAMI; VYŠŠOU 
MOCOU; VOJNOU, TERORIZMOM ALEBO ZÁMERNÝMI AKCIAMI SPOLOČNOSTI IB. 
KLIENT UZNÁVA, ŽE MÔŽE DOCHÁDZAŤ K OMEŠKANIAM ALEBO PRERUŠENIAM 
POUŽÍVANIA SYSTÉMU SPOLOČNOSTI IB, NAPRÍKLAD VRÁTANE TÝCH, KTORÉ BOLI 
SPÔSOBENÉ ZÁMERNE SPOLOČNOSŤOU IB NA ÚČELY SERVISU SYSTÉMU 
SPOLOČNOSTI IB. V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI IBIE, BEZ 
OHĽADU NA FORMU AKCIE A NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ KLIENTOVI, NEPREKROČÍ 
ÚHRN PROVÍZIÍ ZAPLATENÝCH KLIENTOM SPOLOČNOSTI IBIE ZA OBDOBIE 6 
MESIACOV PRED UDALOSŤOU, KTORÁ BOLA PRÍČINOU VZNIKU NÁROKU KLIENTA. 

 

18. Klient je povinný udržiavať alternatívne obchodné zmluvy: Počítačové systémy, ako sú tie, 
ktoré používa spoločnosť IBIE, majú prirodzene sklon k prerušeniu, oneskoreniu alebo 
poruche. KLIENT MUSÍ UDRŽIAVAŤ ALTERNATÍVNE OBCHODNÉ ZMLUVY NAVYŠE 
K ÚČTU KLIENTA V SPOLOČNOSTI IBIE NA VYKONÁVANIE PRÍKAZOV KLIENTA 
V PRÍPADE, ŽE SYSTÉM SPOLOČNOSTI IBIE JE NEDOSTUPNÝ. Podpisom tejto Zmluvy 
Klient vyhlasuje, že udržujte alternatívne obchodné zmluvy. 

 
19. Súhlas s prijímaním elektronických záznamov a oznámení: Spoločnosť IBIE poskytuje 

elektronické potvrdenia obchodu, výpisy z účtu, daňové informácie, materiály týkajúce sa 
poverenia pre zastupovanie a iné záznamy a oznámenia Klienta (spoločne „záznamy 
a oznámenia“) v elektronickej podobe v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom. 
Elektronické záznamy a oznámenia je možné zasielať do obchodnej pracovnej stanice Klienta 
(„Trader Workstation – „TWS“) alebo na adresu Klienta pre elektronickú poštu, alebo na účely 
zabezpečenia môžu byť zverejnené na webe spoločnosti IB alebo na zabezpečenom webe 
jedného z poskytovateľov služieb spoločnosti IB a Klient sa bude musieť prihlásiť a oznámenie 
načítať. Uzavretím tejto Zmluvy Klient súhlasí s prijímaním elektronických záznamov a oznámení. 
Tento súhlas bude platiť bez prerušenia a pre každý daňový rok, ak nebude Klientom odvolaný. 
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Klient môže tento súhlas kedykoľvek odvolať poskytnutím elektronického upozornenia spoločnosti 
IBIE prostredníctvom webu spoločnosti IB. Ak Klient tento súhlas odvolá, spoločnosť IBIE 
poskytne požadované záznamy a oznámenia (napr. daňové doklady, materiály týkajúce sa 
poverenia na zastupovanie atď.) v papierovej podobe na požiadanie cez telefón alebo 
prostredníctvom webu spoločnosti IBIE. Spoločnosť IBIE si však vyhradzuje právo požadovať, 
aby Klient uzavrel svoj účet, ak zákazník odvolá súhlas s prijímaním elektronickej zásielky 
záznamov a oznámení. S cieľom obchodovať pomocou TWS spoločnosti IB, a prijímať záznamy 
a oznámenia prostredníctvom TWS, existujú určité požiadavky na hardvér a softvér systému, 
ktoré sú opísané na webe spoločnosti IBIE na adrese www.interactivebrokers.com. Keďže sa 
tieto požiadavky môžu meniť, je Klient povinný periodicky nazrieť na web spoločnosti IB 
a zoznámiť sa s aktuálnymi požiadavkami na systém. Vo veci prijímania elektronickej pošty od 
spoločnosti IBIE nesie klient zodpovednosť za udržovanie platnej adresy pre elektronickú poštu 
po internete a softvéru, ktorý klientovi umožní čítať, odosielať a prijímať správu elektronickou 
poštou. Klient je povinný spoločnosť IBIE okamžite informovať o zmene adresy pre elektronickú 
poštu Klienta prostredníctvom postupov pre zmenu adresy Klienta pre elektronickú poštu, ktoré 
môžu byť k dispozícii na webe spoločnosti IB. 

 
B. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODOV A POZÍCIÍ, KTORÉ MÁ VYKONAŤ ALEBO VIESŤ 
SPOLOČNOSŤ IBIE: 

 
1. Rozsah platnosti: Ustanovenia tejto časti B platia pre obchody a pozície: (a) vykonávané, 

vyrovnávané a vedené spoločnosťou IBIE alebo (b) vykonávané iným vykonávajúcim brokerom 
a odovzdané spoločnosti IBIE na vyrovnanie a vedenie alebo (c) obchody alebo pozície, pre ktoré 
hlavný broker Klienta označí svoj zámer ich nevyrovnať alebo sa ich neujať, alebo ich nevyrovná 
alebo sa ich neujme. 

 
2. Marža: 

 
a. Požiadavka nepretržitého udržovania dostatočnej marže: Maržové transakcie podliehajú 

požiadavkám búrz, zúčtovacích ústavov a regulátorov na počiatočnú a udržiavanú maržu 
a taktiež každej ďalšej požiadavke na maržu spoločnosti IBIE, ktorá môže byť vyššia 
(„požiadavky na maržu“). SPOLOČNOSŤ IBIE MÔŽE KEDYKOĽVEK POŽIADAVKY NA 
MARŽU UPRAVIŤ PRE KTORÉHOKOĽVEK ALEBO VŠETKÝCH KLIENTOV PRE 
AKÉKOĽVEK OTVORENÉ ALEBO NOVÉ POZÍCIE, VÝHRADNE PODĽA UVÁŽENIA 
SPOLOČNOSTI IBIE. KLIENT BUDE STÁLE UDRŽIAVAŤ, BEZ UPOZORNENIA ALEBO 
POŽIADANIA, DOSTATOČNÚ VÝŠKU MAJETKU NA NEPRETRŽITÉ PLNENIE 
POŽIADAVIEK NA MARŽU. KLIENT JE POVINNÝ SLEDOVAŤ SVOJ ÚČET TAK, ABY 
ÚČET STÁLE OBSAHOVAL DOSTATOČNÚ VÝŠKU MAJETKU NA SPLNENIE 
POŽIADAVIEK NA MARŽU. AK JE NA ÚČTE NEDOSTATOČNÁ VÝŠKA MAJETKU NA 
SPLNENIE POŽIADAVIEK NA MARŽU, MÔŽE SPOLOČNOSŤ IBIE ODMIETNUŤ 
AKÝKOĽVEK PRÍKAZ PREDLOŽENÝ KLIENTOM ALEBO ODMIETNUŤ PRIJAŤ NA 
VYROVNANIE (ALEBO MÔŽE „DK“ ALEBO ZAMIETNUŤ ALEBO VRÁTIŤ) ALEBO MÔŽE 
ZLIKVIDOVAŤ AKÚKOĽVEK POZÍCIU PREDLOŽENÚ SPOLOČNOSTI IBIE 
VYKONÁVAJÚCIM BROKEROM NA VYROVNANIE. Vzorce pre výpočet požiadaviek na 
maržu na webe spoločnosti IBIE sú iba informatívne a nemusia odrážať skutočné požiadavky 
na maržu. Klient je povinný stále uspokojovať akúkoľvek požiadavku na maržu vypočítanú 
spoločnosťou IBIE. 

 
b. Spoločnosť IBIE nevystaví výzvy na doplnenie marže: Spoločnosť IBIE nemusí Klienta 

upozorniť na akékoľvek neplnenie požiadaviek na maržu pred tým, ako spoločnosť 
IBIE vykoná svoje práva na základe tejto Zmluvy. Klient berie na vedomie, že 
spoločnosť IBIE spravidla nevystaví výzvy na doplnenie marže, spravidla nepripíše na 
účet Klienta s cieľom vyrovnať nedoplatky intradenné marže alebo marže cez noc a je 
splnomocnená zlikvidovať pozície na účte s cieľom uspokojiť požiadavky na maržu 
bez predchádzajúceho upozornenia. 

 
c. Likvidácia pozícií a transakcie, ktoré slúžia na zrušenie alebo vyrovnanie rizika 

v otvorenej pozícii: 

 
i. AK JE KEDYKOĽVEK NA ÚČTE KLIENTA NEDOSTATOČNÁ VÝŠKA MAJETKU 

NA SPLNENIE POŽIADAVIEK NA MARŽU ALEBO AK JE ÚČET KLIENTA 

http://www.interactivebrokers.com/


 
Spoločnosť Interactive Brokers Ireland Limited je regulovaná centrálnou bankou Írska 

 

V DEFICITE, MÁ SPOLOČNOSŤ IBIE PRÁVO, VÝHRADNE PODĽA SVOJHO 
UVÁŽENIA, NIE VŠAK POVINNOSŤ, ZLIKVIDOVAŤ VŠETKY KLIENTOVE 
POZÍCIE NA KTOROMKOĽVEK Z ÚČTOV KLIENTA V SPOLOČNOSTI IBIE, 
ALEBO AKÚKOĽVEK ICH ČASŤ, KEDYKOĽVEK A AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM 
A PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK TRHU ALEBO PREDAJCU, BEZ 
PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA ALEBO VÝZVY NA DOPLNENIE MARŽE 
KLIENTOVI. KLIENT NESIE ZODPOVEDNOSŤ A OKAMŽITE ZAPLATÍ 
SPOLOČNOSTI IBIE AKÉKOĽVEK NEDOPLATKY NA ÚČTE KLIENTA, KTORÉ 
VZNIKNÚ Z TEJTO LIKVIDÁCIE ALEBO ZOSTANÚ PO TEJTO LIKVIDÁCII. 
SPOLOČNOSŤ IBIE NEMÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU 
UTRPENÚ KLIENTOM V SÚVISLOSTI S TÝMITO LIKVIDÁCIAMI (ALEBO AK JE 
SYSTÉM SPOLOČNOSTI IBIE V OMEŠKANÍ PRI VYKONÁVANÍ TÝCHTO 
LIKVIDÁCIÍ ALEBO ICH NEVYKONÁ), AJ KEĎ KLIENT ZNOVU ZRIADI SVOJU 
POZÍCIU ZA HORŠIU CENU. 

ii. Spoločnosť IBIE môže Klientovi umožniť požadovať dopredu príkaz na likvidáciu 
v prípade nedoplatku marže. Tieto požiadavky však nie sú pre spoločnosť IBIE 
záväzné a spoločnosť IBIE si ponecháva výhradné uváženie v súvislosti s určením 
likvidovaných aktív a príkazu na likvidáciu a spôsobu likvidácie. Spoločnosť IBIE 
môže vykonať likvidáciu prostredníctvom akéhokoľvek trhu alebo predajcu 
a spoločnosť IBIE alebo jej pridružené subjekty môžu zaujať opačnú stranu transakcií 
v súlade so zákonmi a predpismi. Ak spoločnosť IBIE zlikviduje ktorékoľvek alebo 
všetky pozície na účte Klienta, táto likvidácia bude znamenať zisk alebo stratu Klienta 
a prípadnú zostávajúcu zadlženosť voči spoločnosti IB. Klient uhradí a zaistí 
spoločnosť IBIE proti všetkým akciám, opomenutiam, nákladom, poplatkom (okrem 
iného vrátane poplatkov pre právneho zástupcu) alebo záväzkom spojeným s takou 
transakciou vykonanou spoločnosťou IB. Ak spoločnosť IBIE vykoná príkaz (alebo 
dostane na vyrovnanie pozícii od vykonávajúceho brokera Klienta), na ktorý Klient 
nemá dostatočnú výšku majetku, má spoločnosť IBIE právo bez upozornenia 
zlikvidovať pozíciu (alebo zlikvidovať akékoľvek ďalšie pozície na účte Klienta 
dostatočné na obnovenie výšky majetku na účte, aby boli splnené požiadavky na 
maržu) a Klient nesie zodpovednosť za akúkoľvek výslednú škodu. 

iii. Ak spoločnosť IBIE z akéhokoľvek dôvodu nezlikviduje pozície, pre ktoré nie je 
dostatočná marža, a vystaví výzvu na doplnenie marže, je Klient povinný tejto výzve 
vyhovieť okamžite vložením peňažných prostriedkov. Klient berie na vedomie, že aj 
keď by bola vystavená výzva, smie napriek tomu spoločnosť IBIE kedykoľvek pozície 
zlikvidovať. 

iv. Klient berie na vedomie, že spoločnosť IBIE má taktiež právo zlikvidovať všetky 
pozície Klienta alebo ich časť bez predchádzajúceho upozornenia: (i) ak vznikne 
akýkoľvek spor vo veci ktoréhokoľvek obchodu Klienta, (ii) po akomkoľvek „neplnení“, 
ako je opísané v tejto Zmluve, alebo (iii) kedykoľvek spoločnosť IBIE považuje 
likvidáciu za nutnú alebo vhodnú na ochranu spoločnosti IB. 

 
3. Predaje nakrátko: Klient berie na vedomie, že predaje nakrátko musia byť vykonané na účte 

s maržou, na základe požiadaviek na maržu; že pred predajom nakrátko musí spoločnosť IBIE 
veriť, že si môže vypožičať cenné papiere na dodanie a že ak si spoločnosť IBIE nemôže cenné 
papiere vypožičať (alebo znovu vypožičať po upozornení s opätovnou výzvou), môže spoločnosť 
IBIE kúpiť cenné papiere menom Klienta, bez upozornenia Klienta, na krytie krátkych pozícií 
a Klient nesie zodpovednosť za akékoľvek straty a/alebo náklady. 

 
4. Právo spoločnosti IBIE na zapožičanie alebo zastavenie aktív Klienta: Ustanovenia Právo 

použitia obsiahnuté v Zmluve s klientom sú v tejto Zmluve vtelené odkazom. 
 

5. Úschova cenných papierov; peňažné prostriedky Klienta: Ustanovenia Úschova obsiahnuté 
v Zmluve s klientom sú v tejto Zmluve vtelené odkazom. 

 
6. Funkcia viacerých mien na účtoch spoločnosti IBIE: 

 
a. Klient môže byť schopný obchodovať s produktmi denominovanými v rôznych menách 

s použitím základnej meny zvolenej Klientom. Po nákupe produktu denominovaného v inej 
mene, než je základná mena, sa vytvorí pôžička marže na financovanie nákupu, zaistená 
aktívami na účtoch Klienta. Ak Klient udržuje pozície denominované v cudzích menách, 
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spoločnosť IBIE vypočíta požiadavky na maržu prostredníctvom výmenných kurzov 
stanovených spoločností IBIE. SPOLOČNOSŤ IBIE POUŽIJE „REDUKOVANIE“ 
(PERCENTNÁ ZĽAVA Z VÝŠKY MAJETKU V CUDZEJ MENE) NA PREMIETNUTIE 
MOŽNOSTI KOLÍSANIA VÝMENNÝCH KURZOV MEDZI ZÁKLADNOU MENOU A 
CUDZOU MENOU. KLIENT JE POVINNÝ STÁLE POZORNE SLEDOVAŤ POŽIADAVKY 
NA MARŽU, NAJMÄ PRI POZÍCIÁCH DENOMINOVANÝCH V CUDZÍCH MENÁCH, 
PRETOŽE KOLÍSANIE MENY A HODNOTA PODKLADOVEJ POZÍCIE MÔŽU SPÔSOBIŤ 
NEDOSTATOK MARŽE. b. Klient súhlasí, že záväzky spoločnosti IBIE voči Klientovi budú 
denominované v: (i) základnej mene účtu; (ii) mene, v ktorej boli peňažné prostriedky uložené 
Klientom alebo boli prevedené na žiadosť Klienta, v rozsahu týchto vkladov a prevodov; alebo 
(iii) mene, v ktorej boli peňažné prostriedky pripísané Klientovi v dôsledku obchodovania 
vykonávaného na určenom zmluvnom trhu alebo registrovanom zariadení na vykonávanie 
transakcií s derivátmi, v rozsahu týchto nárastov. Informácie týkajúce sa prevodov meny 
Klienta sú poskytované vo výpisoch Klienta spoločnosti IBIE. Klient ďalej súhlasí, že 
spoločnosť IBIE môže držať peňažné prostriedky Klienta podľa podmienok stanovených v 
Zmluve s klientom. 

 
7. Transakcie na burze cudzích mien („forex“): 

 
a. VYSOKÉ RIZIKÁ OBCHODOVANIA NA FOREXE: OBCHODOVANIE NA FOREXE JE 

SPRAVIDLA NEREGULOVANÉ, JE VYSOKO RIZIKOVÉ VZHĽADOM NA ZAPOJENÚ 
FINANČNÚ PÁKU (MARŽU) A MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK STRATU PEŇAŽNÝCH 
PROSTRIEDKOV VYŠŠIU, NEŽ AKÉ KLIENT ULOŽIL NA ÚČET. Klient berie na vedomie 
„Vyhlásenie o oboznámení sa s rizikami pre obchodovanie na forexe a pre účty 
s viacerými menami“ poskytnuté samostatne spoločnosťou IBIE. 

 
b. V prípade transakcií na forexe bude spoločnosť IBIE spravidla pôsobiť ako sprostredkovateľ 

alebo bezrizikový splnomocnenec a bude účtovať poplatok. Spoločnosť IBIE môže 
uskutočňovať transakcie na forexe prostredníctvom pridruženého subjektu alebo tretej strany, 
ktoré môžu mať z týchto transakcií zisk alebo stratu. Klient súhlasí, že spoločnosť IBIE môže 
previesť na regulovaný účet alebo účty futures alebo cenných papierov Klienta, alebo z tohto 
účtu alebo účtov, z ktoréhokoľvek neregulovaného účtu Klienta na forexe, alebo na tento 
účet, akékoľvek peňažné prostriedky alebo aktíva, ktoré môžu byť potrebné na zamedzenie 
výzvam na doplnenie marže, na zníženie debetných zostatkov alebo na akýkoľvek iný 
zákonný účel. 

 
c. Prepájanie: (i) Prepájanie pomocou Novation. Každá transakcia na forexe medzi Klientom 

a spoločnosťou IBIE bude okamžite prepojená so všetkými v danom čase existujúcimi 
transakciami na forexe medzi Klientom a spoločnosťou IBIE na tie isté meny s cieľom vytvoriť 
jednu transakciu. (ii) Prepájanie platieb. Ak pri akomkoľvek dátume dodania je splatná viac 
než jedna dodávka meny, každá strana sčíta sumy na dodanie a bude dodaný iba rozdiel. (iii) 
Prepájanie pri uzavretí. Ak: (a) Klientovi vznikne nedoplatok marže na ktoromkoľvek účte 
v spoločnosti IBIE, (b) Klient neplní ktorýkoľvek záväzok voči spoločnosti IB, (c) Klient 
podlieha konkurznému, insolvenčnému alebo inému podobnému konaniu alebo ak (d) Klient 
neplatí dlhy pri splatnosti, má spoločnosť IBIE právo, nie však povinnosť, uzavrieť transakcie 
Klienta na forexe, zlikvidovať všetky alebo niektoré zo zaistení Klienta a výťažok použiť na 
akýkoľvek dlh voči spoločnosti IB. (iv) Po prepojení pri uzavretí alebo akomkoľvek „neplnení“ 
budú všetky zostávajúce transakcie na forexe považované za ukončené k okamihu 
bezprostredne predchádzajúcemu spúšťacej udalosti, návrhu alebo konaniu. (v) Práva 
spoločnosti IB v tejto Zmluve sú navyše k všetkým ostatným právam, ktoré spoločnosť IBIE 
má (či už zmluvne, zo zákona, alebo inak). 

 
d. Nič v tejto Zmluve nezakladá záväzok spoločnosti IBIE ponúkať transakcie na forexe 

všeobecne alebo uzavrieť akúkoľvek konkrétnu transakciu na forexe. Spoločnosť IBIE si 
vyhradzuje neobmedzené právo odmietnuť akýkoľvek príkaz na forexe alebo odmietnuť 
uviesť cenu na obojcestnom trhu v akejkoľvek mene. 

 
8. Opcie na komodity a futures nevyrovnávané v hotovosti: Klient potvrdzuje, že: (a) opcie na 
komodity nie je možné vykonať a je nutné ich uzatvoriť zápočtom a (b) v prípade kontraktov na 
futures, ktoré sa nevyrovnávajú v hotovosti, ale fyzickou dodávkou komodity (vrátane mien, ktoré nie 
sú na zozname dodateľných mien spoločnosti IB), nemôže Klient dodávku vykonať alebo prijať. Ak 
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Klient nezapočítal pozíciu na opciu na komoditu alebo na futures s fyzickou dodávkou pred konečným 
termínom na webe spoločnosti IBIE, je spoločnosť IBIE oprávnená previesť alebo zlikvidovať pozíciu 
alebo zlikvidovať akúkoľvek pozíciu alebo komoditu vyplývajúcu z kontraktu na opcie alebo futures 
a Klient nesie zodpovednosť za všetky straty a/alebo náklady. 

 
9. Limity pre pozície; prevody; automatické vykonávanie opcií; transakcie s opciami a futures 
na burzách EÚ: 

 
a. Klient berie na vedomie, že spoločnosť IBIE môže stanoviť limity na otvorené pozície alebo 

záväzky dodávky, ktoré Klient môže kedykoľvek mať. 
 

b. Klient berie na vedomie, že spoločnosť IBIE môže byť povinná uzavrieť otvorenú pozíciu 
Klienta s cieľom vyhovieť limitom pre pozície na príslušnej burze. 

 
c. Klient berie na vedomie, že príslušná burza opcií alebo futures alebo jej zúčtovací ústav 

môžu vykonať všetky veci nutné na uzavretie alebo prevod akýchkoľvek otvorených pozícií 
držaných spoločnosťou IBIE menom Klienta a peňazí a cenných papierov jestvujúcich 
v prospech účtu Klienta v spoločnosti IBIE inému členovi príslušnej burzy opcií alebo futures, 
ak je to považované za nutné podľa pravidiel príslušnej burzy alebo zúčtovacieho ústavu. 

 
d. Príslušný zákon a pravidlá môžu vyžadovať, aby Klient upozornil príslušnú burzu alebo 

regulátora, ak Klient drží pozíciu podliehajúcu povinnosti hlásenia, ako je definovaná 
príslušným zákonom a pravidlami („požiadavky na hlásenie“). Klient berie na vedomie 
a potvrdzuje, že: 

 
i. Klient pozná požiadavky na hlásenie súvisiace s príslušnými produktmi a burzou, kde 

klient zadáva príkaz, okrem iného vrátane príkazov na opcie a futures na burze 
ktoréhokoľvek členského štátu, a rozumie im; a 

ii. Klient je zodpovedný za dodržiavanie príslušných požiadaviek na hlásenie. 

 
C. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODOV VYKONÁVANÝCH SPOLOČNOSŤOU IBIE A 
ODOVZDÁVANÝCH HLAVNÉMU BROKEROVI KLIENTA NA VYROVNANIE: 

 
1. Rozsah platnosti: Ustanovenia tejto časti C platia pre obchody a pozície vykonávané 

spoločnosťou IBIE a odovzdávané na vyrovnanie hlavnému brokerovi Klienta. 
 
2. Transakcia: Spoločnosť IBIE zúčtuje transakcie s cennými papiermi Klienta na kreditnom účte 

brokera (predajcu) zriadenom menom hlavného brokera a určenom v prospech Klienta. K dátumu 
vyrovnania každej transakcie spoločnosť IBIE doručí cenné papiere Klienta hlavnému brokerovi 
alebo ich od neho prijme proti platbe v plnej výške zo strany hlavného brokera alebo hlavnému 
brokerovi menom Klienta. 

 

3. Údaje obchodu Klienta: Klient týmto splnomocňuje spoločnosť IBIE informovať hlavného 
brokera o všetkých detailoch každej transakcie pre účet Klienta („údaje obchodu“) a Klient týmto 
súhlasí s informovaním hlavného brokera o údajoch obchodu v deň obchodu v termíne určenom 
Klientovi hlavným brokerom. V prípade akéhokoľvek rozporu v údajoch obchodu hlásených 
hlavnému brokerovi Klientom a v údajoch obchodu hlásených hlavnému brokerovi spoločnosťou 
IBIE ponesie Klient zodpovednosť za okamžité vyriešenie tohto rozporu a Klient bude voči 
spoločnosti IBIE zodpovedný za každú stratu, náklad alebo výdavok utrpené spoločnosťou IBIE 
a vzniknuté z tejto transakcie. 

 
4. Predaje nakrátko, vyňaté predaje nakrátko a predaje dlhej pozície: Pri zadaní príkazu na 

predaj cenných papierov nakrátko nesie Klient zodpovednosť za určenie príkazu ako takého 
a Klient týmto oprávňuje spoločnosť IBIE na označenie príkazu ako „nakrátko“ („short“) alebo 
„vyňatý nakrátko“ („short exempt“). Pri zadaní príkazu na predaj dlhej pozície Klient určí príkaz 
ako taký a týmto splnomocní spoločnosť IBIE na označenie príkazu ako „dlhá“ („long“) pozícia. 
Označenie príkazu na predaj ako „dlhá“ („long“) pozícia zakladá vyhlásenie Klienta, že (i) Klient 
vlastní cenný papier, vzhľadom na ktorý bol príkaz na predaj zadaný, a (ii) ak hlavný broker nemá 
cenný papier vo svojom vlastníctve v čase, keď Klient zadá príkaz na predaj, Klient dodá cenný 
papier hlavnému brokerovi do dátumu vyrovnania v dobrej doručiteľnej podobe, a ak ho Klient 
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nedoručí ako taký, zaplatí spoločnosti IBIE akékoľvek straty a výdavky, ktoré jej môžu vzniknúť 
alebo ktoré môže utrpieť v dôsledku nevyrovnania akejkoľvek takej transakcie hlavným brokerom 
menom Klienta. Klient ďalej súhlasí s tým, že spoločnosti IBIE poskytne informácie týkajúce sa 
zmlúv o vypožičaní cenných papierov uzavretých Klientom a/alebo hlavným brokerom v súvislosti 
s akýmikoľvek predajmi nakrátko. 

 
5. Kvalifikácia Klienta: 

 
a. Klient je povinný udržiavať na účte Klienta u hlavného brokera taký minimálny čistý majetok 

v hotovosti alebo cenných papieroch, aký môže byť z času na čas vyžadovaný hlavným 
brokerom („minimálny čistý majetok“), ktorý v žiadnom prípade nebude menší než 
minimálny čistý majetok požadovaný spoločnosťou IBIE, ak je minimum požadované. Klient je 
ďalej vyrozumený, že v prípade, že účet Klienta klesne pod tento minimálny čistý majetok, 
Klient uvedie účet Klienta včas do súladu. Zakaždým, keď Klient zadá príkaz v spoločnosti 
IBIE, Klient týmto vyhlasuje, že Klient je v súlade s týmto minimálnym čistým majetkom, alebo 
oznámi spoločnosti IBIE niečo iné. 

 
b. V prípade, že hlavný broker indikuje svoj zámer nepotvrdiť akýkoľvek obchod alebo sa ho 

neujať, Klient týmto splnomocňuje a inštruuje hlavného brokera, aby spoločnosti IBIE 
poskytol, na jej žiadosť, tieto informácie: (i) účet alebo účty, na ktorý sa ktorýkoľvek 
z príkazov alebo obchodov Klienta vzťahuje; (ii) prípadné pokyny poskytnuté hlavnému 
brokerovi, týkajúce sa priradenia akýchkoľvek príkazov alebo obchodov akýmkoľvek 
čiastkovým účtom, a (iii) informácie, ktoré sú k dispozícii hlavnému brokerovi, pokiaľ ide 
o akýkoľvek čistý majetok na účte. Okrem toho táto Zmluva bude slúžiť ako ďalšie 
splnomocnenie a pokyn hlavnému brokerovi na dodanie spoločnosti IBIE v prípade 
nepotvrdenia alebo nevykonania všetkých týchto ďalších a doplňujúcich informácií týkajúcich 
sa účtu, ako bude požadovať spoločnosť IBIE. Tento odsek zostane v platnosti, pokým bude 
v platnosti táto Zmluva, bude trvať aj po ukončení tejto Zmluvy a platí pre všetky príkazy 
a obchody dané Klientom spoločnosti IBIE na zúčtovanie a vyrovnanie prostredníctvom 
hlavného brokera. Klient týmto súhlasí s uvoľnením a zbavením hlavného brokera všetkej 
zodpovednosti vzniknutej z dodania akýchkoľvek informácii spoločnosti IBIE podľa tohto 
odseku alebo v súvislosti s týmto dodaním. 

 
6. Potvrdenie: Spoločnosť IBIE potvrdí dátum obchodu hlavnému brokerovi a vystaví potvrdenie pre 
každú transakciu do rána nasledujúceho obchodného dňa po dátume obchodu. Klient môže nariadiť 
spoločnosti IBIE zaslať potvrdenie Klientovi v starostlivosti hlavného brokera. 

 
7. Záväzok vyrovnania Klienta: V prípade, že hlavný broker určí svoj zámer nevyrovnať ktorúkoľvek 
z transakcií Klienta alebo sa jej neujať alebo ju nevyrovná alebo sa jej neujme, nesie Klient 
zodpovednosť a je zodpovedný voči spoločnosti IBIE za vyrovnanie týchto transakcií priamo 
v spoločnosti IBIE na účte marže na cenné papiere alebo účte komodít, ktoré spoločnosť IBIE otvorí 
alebo otvorila menom Klienta vo svojich knihách v súlade s príslušnými predpismi. Na tieto transakcie 
sa vzťahujú ustanovenia časti B tejto Zmluvy. 

 
D. INÉ USTANOVENIA: 

 

1. Rôzne: 

 
a. Táto Zmluva sa riadi zákonmi Írska bez toho, aby dávala vzniknúť konfliktu ustanovení 

zákona. Výhradnú jurisdikciu nad spormi týkajúcimi sa tejto Zmluvy majú súdy 
súdneho okresu Írska. 

 
b. Zákonným orgánom pre vybavovanie reklamácií klienta voči poskytovateľom finančných 

služieb, vrátane reklamácií, ktoré môžete mať (v rozsahu, v akom ste „spôsobilý reklamujúci“) 
v súvislosti s touto Zmluvou, je Ombudsman pre finančné služby a penzie (Financial Services 
and Pensions Ombudsman – „FSPO“). Ďalšie informácie – pozri web FSPO na adrese 
www.fspo.ie. Ďalšie podrobnosti k FSPO sú uvedené v Zmluve s klientom. 

 
c. Klient súhlasí so zaznamenávaním všetkých telefónnych hovorov a elektronickej 

komunikácie. Klient berie na vedomie Zásady ochrany osobných údajov skupiny Interactive 

http://www.fspo.ie/
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Brokers Group a súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií Klienta, ako je opísané 
v tejto Zmluve a v Zmluve s klientom. 

 

d. Klient nesmie postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo záväzky podľa tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti IBIE. Na upozornenie Klientovi môže 
spoločnosť IBIE postúpiť túto Zmluvu inému brokerovi (predajcovi) alebo obchodníkovi 
s futures na províziu. Táto Zmluva nadobúda platnosť v prospech následníkov a postupníkov 
spoločnosti IBIE. Spoločnosť IBIE môže túto Zmluvu alebo svoje služby Klientovi kedykoľvek 
ukončiť. Klient môže uzavrieť svoj účet po upozornení spoločnosti IBIE elektronicky 
prostredníctvom webu spoločnosti IBIE, avšak iba po tom, čo budú všetky pozície uzatvorené 
a splnené všetky ďalšie požiadavky špecifikované na webe spoločnosti IBIE týkajúce sa 
uzavretia účtu. 


