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Společnost Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“) je regulována Irskou centrální bankou (Central Bank of 
Ireland – „CBI“) jako investiční firma podle nařízení MiFID. Společnost IBIE se stává odpovědnou za ochranu 
vašich aktiv od okamžiku jejich přijetí na účet společnosti IBIE nebo u uschovatele až do okamžiku jejich 
vyplacení třetí straně na vaši žádost. Společnost IBIE je povinna nakládat s vašimi aktivy s veškerou řádnou 
péčí a opatrností a bude poskytovat pravidelné (denní, měsíční, roční) výpisy potvrzující vaše držby 
u společnosti IBIE. 

 
Vaše aktiva u společnosti IBIE budou spadat do dvou rozsáhlých kategorií, přičemž každá má svoji vlastní 
metodiku ochrany aktiv: 

 
AKTIVA VE FORMĚ HOTOVOSTI 

 
Společnost IBIE bude vaši hotovost vést v jedné ze dvou podob: 

 
1) na bankovním účtu otevřeném společností IBIE a určeném k použití k vedení peněžních prostředků 

klienta; 
2) v kvalifikovaných fondech peněžního trhu (Qualifying Money Market Fund – „QMMF“) schválených 

k použití k vedení peněžních prostředků klienta podle výběru společností IBIE na základě 
přezkoumání povinné péče. 

 
V obou případech je vaše hotovost vedena společně, souhrnně. Vaše jednotlivé držby nejsou specificky 
přiřazeny jakémukoli jedinému ústavu, ani jednotlivě rozpoznávány bankou nebo fondem. V souladu s tím 
byste měli být srozuměni, že vaše expozice riziku ztráty v důsledku selhání v jednom z popsaných ústavů 
může být společná s dalšími klienty společnosti IBIE. 

 
V případě neplnění banky, která vede peněžní prostředky klienta společnosti IBIE, se tato ztráta zmocněnce 
vrací zpět klientům společnosti IBIE jako celek a přidělení ztráty bude poměrným dílem. Společnost IBIE 
nenese riziko selhání jedné z bank, v kterých jsou peníze klienta vedeny. 

 
V případě selhání jednoho z QMMF vybraných společností IBIE potom společnost IBIE nese hlavní riziko 
a zůstává odpovědnou vůči vám za peněžní prostředky uvedené na vašich výpisech, investované do QMMF. 
Důležité je, abyste byli srozuměni, že i když společnost IBIE může vaše peněžní prostředky vložit do QMMF, 
přiřazení vašich peněžních prostředků do souhrnu QMMF nebude ve vašem výpisu uvedeno a bude uvedena 
pouze skutečná hotovost, na kterou máte nárok. 

 
AKTIVA VE FORMĚ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ 

 
Společnost IBIE bude vést vaše aktiva, která jsou ve formě finančních nástrojů (aktiva, opce, futures, 
dluhopisy, jiné cenné papíry a deriváty), u vyhrazeného uschovatele, společnosti, která je přidružena ke 
společnosti IBIE, s názvem Interactive Brokers Ireland Nominee Ltd. („IBIEN“). Jedná se o standardní způsob 
schválený CBI pro oddělení aktiv klienta od aktiv vlastní společnosti IBIE. 

 
Společnost IBIEN samotná může využít přidružených společností v rámci skupiny Interactive Brokers Group 
k poskytování služeb dílčí úschovy, a také třetí stranu, nepropojené dílčí uschovatele. Společnost IBIEN také 
umístí peníze nebo aktiva u těchto dílčích uschovatelů s cílem splnit požadavky dílčích uschovatelů na marži, 
záruku splnění nebo jiné požadavky na záruku týkající se pozice, kterou jste na svém účtu zaujali. Nejběžnější 
formou splnění těchto záruk splnění jsou u opcí a futures marže, a peníze vedené u třetích stran jsou také 
považovány za součást souhrnu aktiv klienta společnosti IBIE a společnosti IBIEN. 

 
 

Průvodní upozornění k Dokumentu s hlavními informacemi o aktivech klientů společnosti Interactive 
Brokers Ireland Limited 

 
K usnadnění čtení Dokumentu s hlavními informacemi o aktivech klientů společnosti Interactive 
Brokers Ireland Limited jsme některé důležité skutečnosti zdůraznili. 
Další informace a důležitá sdělení viz Dokument s hlavními informacemi o aktivech klienta. 



INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED 
Dokument s hlavními informacemi o aktivech klientů 

Společnost Interactive Brokers Ireland Limited je regulována Irskou centrální bankou 

 

 

OCHRANA INVESTORA 

 
Společnost IBIE je členem irského Programu náhrad pro investory (Investor Compensation Scheme). Další 
informace k ochraně poskytované na základě tohoto programu viz článek 7 „Ochrana vašich aktiv klienta“ 
v Dokumentu s hlavními informacemi o aktivech klienta. 
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Důležité je mít na paměti, že režim pro aktiva klienta nemůže v plném rozsahu eliminovat všechna rizika 
týkající se aktiv klientů. K této věci viz též článek 6 níže. 

 

 
 

1. Úvod 

 
Účelem tohoto Dokumentu s hlavními informacemi o aktivech klienta je poskytnout vám: 

 
• vysvětlení hlavních charakteristik regulatorního režimu, který platí pro ochranu aktiv klienta; 

• vysvětlení, co představují aktiva klienta podle tohoto režimu; 

• okolnosti, za kterých se tento režim uplatní a neuplatní; 

• vysvětlení okolností, za kterých bude společnost Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“) vést 
aktiva klienta, ukládat aktiva klienta u třetí strany a ukládat aktiva klienta u třetí strany mimo Irsko a 

• smlouvy platné pro vedení aktiv klienta a související rizika spojená s těmito smlouvami. 

 
2. Hlavní charakteristiky regulatorního režimu uplatňovaného pro aktiva klienta 

 
V případech, kdy vám společnost IBIE poskytuje investiční služby v souladu s (mimo jiné) naší Smlouvou 
s klientem (Všeobecné obchodní podmínky), máme regulatorní povinnosti vůči vám jako našemu klientovi, 
pokud jde o vaše aktiva klienta. Způsob, jakým chráníme aktiva klienta, se řídí (mimo jiné) následujícím: 

 
• zákon o Centrální bance (Dozor a vymáhání) 2013 (par. 48(1)) (Investiční firmy) nařízení 2017 (SI 

604 z roku 2017) („nařízení o investičních firmách“); 

• nařízení Evropské unie (Trhy finančních nástrojů) 2017 („nařízení MiFID“), zejména příloha 3 
nařízení MiFID, ohledně „Ochrany finančních nástrojů a peněžních prostředků klienta“, a 

• směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, pokud jde o ochranu finančních nástrojů 
a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se 
na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod 
(„Směrnice Komise v přenesené pravomoci“), 

 
společně v tomto Dokumentu s hlavními informacemi o aktivech klienta jen „režim pro aktiva klienta“. 

 
Základním cílem režimu pro aktiva klienta je regulovat a chránit vedení aktiv klienta regulovanými investičními 
firmami (včetně společnost IBIE) a dalšími firmami v daném rámci. 

 

 

Další informace o režimu pro aktiva klienta lze nalézt na webu Irské centrální banky, dostupném zde. 
 

Nařízení o investičních firmách uvedená v následujících (nikoli vyčerpávajících) požadavcích, které jsou 
investiční firmy (včetně společnosti IBIE) povinny dodržovat: 

 
• Oddělení: Společnost IBIE je povinna vést aktiva klienta odděleně od vlastních aktiv společnosti IBIE 

a udržovat oddělení účetnictví vlastních aktiv společnosti IBIE od aktiv klientů. 

• Označení a registrace: Společnost IBIE je povinna zajistit, aby aktiva klienta byla zřetelně 
identifikována v jejích interních záznamech a byla samostatně identifikovatelná od vlastních aktiv 
společnosti IBIE. 

V tomto Dokumentu s hlavními informacemi o aktivech klienta jsou vám poskytovány souhrnné 
informace o požadavcích na aktiva klienta platných pro společnost Interactive Brokers Ireland Limited 
jakožto investiční firmu podle nařízení MiFID, regulovanou Irskou centrální bankou. Tento dokument 
vám pomůže obeznámit se s tím, jak a kde bude společnost Interactive Brokers Ireland Limited vést 
vaše aktiva, a zdůrazňuje související rizika. Je důležité, abyste také nahlédli do článku 3 vaší Smlouvy 
s klientem (Všeobecné obchodní podmínky). Také je důležité, abyste si tento dokument přečetli 
pečlivě a celý. 

https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/client-assets
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• Odsouhlasení: Společnost IBIE je povinna vést přesné knihy a záznamy tak, jak jsou nutné k tomu, aby 
mohla kdykoli a bez prodlení poskytnout přesný a nezávislý záznam o aktivech klienta vedených pro 
každého klienta a souhrnu vedeném na účtu aktiv klienta. 

• Denní výpočet: Každý obchodní den je společnost IBIE povinna zajistit, aby souhrnný zůstatek na 
jejích bankovních účtech s aktivy klienta k uzavření obchodování v předchozí pracovní den byl rovný 
částce, která by měla být vedena jménem jejích klientů. 

• Sdělení klienta a souhlas klienta: Společnost IBIE je povinna poskytovat informace svým klientům 
týkající se toho, jak a kde jsou vedena aktiva jejího klienta a jejich výsledná rizika. Společnost IBIE je 
rovněž povinna informovat své klienty, jestliže jsou jejich aktiva klientů vedena v rámci režimu pro 
aktiva klienta. Společnost IBIE je povinna poskytnout tento Dokument s hlavními informacemi 
o aktivech klienta retailovým klientům. Kromě toho existuje také řada případů, v nichž je nutné si 
obstarat souhlas klienta, pokud jde o to, jak jsou vedena aktiva jejich klienta společností IBIE nebo 
jménem společnosti IBIE, nebo kde mají být přijata určitá opatření v souvislosti s těmito aktivy klienta (viz 
článek 3 Smlouvy s klientem (Všeobecné obchodní podmínky)). 

• Řízení rizik: Společnost IBIE je povinna zajistit, aby měla a používala systémy a kontroly, které jsou 
vhodné pro identifikaci (mimo jiné povinnosti) rizik v souvislosti s aktivy klienta, a měla by zavést 
zmírňování působící proti těmto rizikům. Navíc je společnost IBIE povinna jmenovat osobu do role 
vedoucího dohledu nad aktivy klientů. Společnost IBIE je také povinna přijmout plán řízení aktiv 
klientů. 

• Prověření aktiv klientů: Společnost IBIE je povinna zapojit služby svého externího auditora za 
účelem hlášení, alespoň ročně, o ochraně aktiv klienta ze strany společnosti IBIE. 

 
3. Vysvětlení, co představují „aktiva klienta“ podle režimu pro aktiva klienta 

 
Termín „aktiva klienta“ znamená peněžní prostředky klienta a/nebo finanční nástroje klienta, jak jsou nastíněné 
níže. 

 
• Peněžní prostředky klienta, elektronické peněžní prostředky, zůstatky na běžném a vkladovém účtu, 

které jsou vedeny firmou nebo dluženy klientovi (firmou) jménem klientů, kterým firma poskytuje 
regulované finanční služby, nezahrnují však peněžní prostředky, které se týkají výlučně 
neregulovaných finančních služeb (například přímých majetkových investic). 

• Finanční nástroje klienta znamenají jakýkoli „finanční nástroj“, jak je definován v nařízení MiFID 
a v zákonu o zprostředkovatelích investic 1995. Finanční nástroje klienta mohou zahrnovat například 
akcie, dluhopisy a jednotky v programech kolektivního investování (včetně jednotek nebo akcií 
v kvalifikovaných fondech peněžního trhu) a budou vedeny společností Interactive Brokers Ireland 
(Nominee) Limited („IBIE Nominee“) nebo společností IBIE v závislosti na místní úmluvě. 

 
4. Okolnosti, za kterých se uplatní režim pro aktiva klienta, a za kterých se neuplatní 

 
Režim pro aktiva klienta se uplatní pouze na peněžní prostředky klienta a/nebo finanční nástroje klienta, které 
byly přijaty společností IBIE ohledně regulované finanční služby. Elektronické peněžní prostředky a jiné 
splatné příkazy budou „peněžními prostředky klienta“ od okamžiku přijetí společností IBIE. Požadavky na 
aktiva klienta se nevztahují na finanční nástroje použité jako kolaterál na podporu půjčky marže podle 
ustanovení o „právu použití“ ve Smlouvě s klientem (Všeobecné obchodní podmínky). Právo společnosti IBIE 
použít tyto finanční nástroje končí uspokojením vašich závazků dlužných vůči společnosti IBIE. 

 
Podle režimu pro aktiva klienta není za aktiva klienta považováno následující: 

 

• peněžní prostředky nebo finanční nástroje přijaté společností IBIE od vás nebo vaším jménem, které 
se nevztahují k regulovaným finančním službám; 

• splatný příkaz, učiněný splatným vůči třetí straně, který je přímo přenesen na třetí stranu; nebo 

• splatný příkaz přijatý od vás, který není respektován platícím způsobilým úvěrovým ústavem. 

 

Aktiva klienta přestanou být aktivy klienta podle režimu pro aktiva klienta, když: 
 

• peněžní prostředky klienta jsou vám vyplaceny nebo převedeny, buď přímo na účet u způsobilého 
úvěrového ústavu, nebo příslušné třetí straně vaším jménem; nebo 

• peněžní prostředky klienta jsou vyplaceny nebo převedeny třetí straně na váš písemný příkaz a již 
nejsou pod kontrolou společnosti IBIE. 
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5. Vysvětlení okolností, za kterých bude společnost IBIE vést aktiva klienta, ukládat aktiva klienta u třetí 
strany a ukládat aktiva klienta u třetí strany mimo stát 

 
Má se za to, že společnost IBIE vede aktiva klienta v případech, kdy byla uložena nebo svěřena společnosti 
IBIE klientem nebo jménem klienta a kdy společnost IBIE vede tato aktiva klienta jménem tohoto klienta. 

 
Společnost IBIE poskytne klientům bezpečnou úschovu, zprostředkování a související služby a jako taková 
může vést vaše aktiva klienta, nebo za vás provést transakci, což vyžaduje, aby společnost IBIE vaše aktiva 
klienta přemístila do banky, uschovateli, do kvalifikovaného fondu peněžního trhu nebo přidružené investiční 
firmě (každé jako „třetí strana“) umístěným mimo Irsko nebo evropský hospodářský prostor („EHP“). Za 
těchto okolností mohou být právní a regulatorní režim použité pro tuto třetí stranu, a vaše práva ve vztahu 
k aktivům klienta, odlišné od těch, které by se uplatnili, pokud by tato aktiva klienta byla vedena bankou, 
správcem nebo přidruženou investiční firmou v Irsku nebo v EHP. V případě neplnění nebo selhání této třetí 
strany může být s aktivy klienta nakládáno jinak, než kdyby aktiva klienta byla vedena bankou, uschovatelem 
nebo přidruženou investiční firmou v Irsku nebo v EHP. 

 
Společnost IBIE může umístit některé nebo všechny vaše peněžní prostředky klienta do kvalifikovaných fondů 
peněžního trhu. V případech, kdy jsou peněžní prostředky klienta umístěny v kvalifikovaném fondu peněžního 
trhu, budou jednotky nebo akcie ve fondu chráněny v souladu s požadavky pro vedení finančních nástrojů 
klienta podle režimu pro aktiva klienta. 

 
Společnost IBIE umístí peněžní prostředky klienta do uznávaných bank a kvalifikovaných fondů peněžního 
trhu. Společnost IBIE bude mít předem stanovené interní limity pro výši peněžních prostředků umístěných 
u každé banky. Účel využití kvalifikovaného fondu peněžního trhu je dvojí – i) diverzifikace nebo snížení rizika 
koncentrace (nespoléhání se příliš na malý počet bank) a ii) pro peněžní prostředky klienta představuje 
alternativní umístění, jiné než banky. 

 
Může to být nutné v případech, kdy je obtížné mít jako zdroj dostatečný počet vhodných bank (k dispozici je 
pouze omezený počet uznávaných bank), nebo v případech, kdy jedna nebo více bank nebude akceptovat 
žádné další peněžní prostředky. Všechny peněžní prostředky klienta jsou pohromadě.  Pro zůstatek 
peněžních prostředků, které nejsou uloženy v bankách, využije společnost IBIE kvalifikované fondy peněžního 
trhu. Na klienty nebude mít dopad, ať už pozitivní, nebo negativní, žádná změna hodnoty jednotek v rámci 
kvalifikovaného fondu peněžního trhu. Obdobně není žádný rozdíl, z peněžního hlediska, zda jsou vaše 
peněžní prostředky uloženy u banky nebo investovány v jednotkách v kvalifikovaném fondu peněžního trhu. 

 
Finanční nástroje klienta vedené vaším jménem neuložíme u třetí strany v zemi mimo Irsko nebo EHP, která 
nereguluje vedení a ochranu finančních nástrojů klienta na účet jiné osoby, ledaže: (a) povaha finančních 
nástrojů klienta nebo investičních služeb spojených s těmito nástroji vyžaduje jejich uložení u třetí strany 
v zemi mimo Irsko nebo EHP nebo (b) v případech, kdy jste profesionálním klientem, požadujete písemně, 
abychom je uložili u třetí strany v zemi mimo Irsko nebo EHP. 

 
Vaše peněžní prostředky budou vedeny společností IBIE jako peněžní prostředky klienta na souhrnných 
bankovních účtech peněžních prostředků klientů u jedné nebo více třetích stran. Vaše peněžní prostředky 
budou odděleny od vlastních peněžních prostředků společnosti IBIE a budou vedeny na účtu označeném jako 
účet aktiv klienta a jménem společnosti IBIE nebo jejího pověřence. 

 
Při výběru, jmenování a periodickém přezkoumání každé třetí strany, která vede aktiva klienta, bude 
společnost IBIE vykonávat řádnou péči. U této třetí strany bude společnost IBIE provádět počáteční 
a průběžnou řádnou péči. Nehledě na předchozí, společnost IBIE nenese odpovědnost za žádná jednání, 
opomenutí nebo neplnění jakékoli takové třetí strany. 

 
Další informace viz článek 3 vaší Smlouvy s klientem (Všeobecné obchodní podmínky). 

Informace o ústavech, u kterých mají být aktiva klienta vedeny, lze nalézt na adrese 

https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2.formSampleView?formdb=4350. 

6. Opatření uplatňovaná pro vedení aktiv klienta a příslušná rizika související s těmito opatřeními 

 

https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2.formSampleView?formdb=4350
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Klienti by si měli být vědomi, že i když režim pro aktiva klienta ukládá společnosti IBIE povinnosti oddělit 
aktiva klienta od aktiv společnosti IBIE, a také další požadavky, režim pro aktiva klienta nechrání ani 
nezaručuje hodnotu aktiv klienta. Mimoto, společnost IBIE může nahradit vrácení vašich aktiv klienta 
peněžním ekvivalentem v případě přijetí plánu řešení krize, pokud jde o společnost IBIE podle nařízení 
Evropské Unie (ozdravění a řešení krize bank) 2015 a 2019, kterými se zavádí směrnice EU o ozdravění 
a řešení krize (směrnice 2014/59/EU) v Irsku. 

 
Společnost IBIE obstará od příslušné třetí strany, u které jsou aktiva klienta uložena, potvrzení, že účet je účet 
aktiv klienta obsahující aktiva klienta, a uvede v soulad účty aktiv klienta, jak je předepsáno podle nařízení 
o investičních firmách. Společnost IBIE zajistí, aby výše aktiv klienta, která společnost IBIE vede vaším 
jménem, byla rovná výši, kterou by pro vás měla společnost IBIE vést. 

 
V nařízení S.I. č. 375 z roku 2017, příloha 3, kapitola 3, odstavec 3(1), je uvedeno, že společnost IBIE je 
povinna, po přijetí jakýchkoli peněžních prostředků klienta, okamžitě umístit tyto peněžní prostředky na jeden 
nebo více účtů otevřených u centrální banky, zmocněného úvěrového ústavu nebo do kvalifikovaného fondu 
peněžního trhu. 

 
Kvalifikované fondy peněžního trhu („QMMF“) jsou definovány v nařízení S.I. č. 375 z roku 2017, část 1, 
Výklad, kapitola 3. (1), jako subjekt kolektivního investování oprávněný podle směrnice 2009/65/ES. 

 
Tyto QMMF musí splnit všechny následující podmínky: 

 
a) hlavním investičním cílem musí být zachování čisté hodnoty aktiv subjektu buď konstantní al pari 

(čistá hodnota příjmu), nebo v hodnotě počátečního kapitálu investorů plus příjem; 
 

b) musí, s ohledem na splnění tohoto hlavního investičního cíle, investovat výlučně do vysoce kvalitních 
nástrojů peněžního trhu se splatností nebo dobou do zbytkové splatnosti nejvýše 397 dnů, nebo 
pravidelnými úpravami výnosu shodnými s touto splatností, a s váženou průměrnou splatností 60 dnů 
(a tohoto cíle může dosáhnout také investováním doplňkově do vkladů u úvěrových ústavů); 

 

c) musí zajistit likviditu vypořádáním stejný den nebo následující den: 
i. nástroj peněžního trhu musí být považován za vysoce kvalitní, pokud manažerská nebo 

investiční společnost provádí své vlastní dokumentované hodnocení úvěrové kvality 
nástrojů peněžního trhu, které jí umožní považovat nástroj peněžního trhu za vysoce 
kvalitní, a 

ii. v případech, kdy jedna nebo více kreditních ratingových agentur registrovaných 
a dozorovaných ESMA poskytlo rating nástroje, by tyto kreditní ratingy, mezi jiným, měly 
být zohledněny v interním hodnocení manažerské nebo investiční společnosti; 

 
společnost IBIE bude za způsobilé pro považování za kvalifikované fondy peněžního trhu, do kterých 
investuje peníze klienta, považovat pouze fondy peněžního trhu s vysokým evropským ratingem čistého 
obchodního jmění s nízkou volatilitou (European Low Volatility NAV – „LVNAV“) a s konstantním čistým 
obchodním jměním veřejného dluhu (Public Debt Constant NAV – „PDCNAV“), obchodující každý den, 
regulované evropským nařízením SKIPCP (EU 2009/65/ES), a dodržující pravidla uvedená v nařízení 
2017/1131 Evropského parlamentu a Rady z 14. června 2017 (REG2017/1131). 

 
Tyto QMMF zpravidla představují relativně nízké tržní riziko. Navíc se úvěrové přezkoumání a investiční 
politika společnosti IBIE zaměřují na patřičný výběr vhodných QMMF. 

 
QMMF představují převod třídy aktiv dlužených klientovi z hotovosti na cenný papír. Investování peněz klienta 
do QMMF podle souhrnného modelu umisťuje každé tržní riziko na společnost IBIE a nikoli na klienta. 

 
Nicméně, i přes zmírnění většiny inherentního rizika spojeného s QMMF prostřednictvím opatření uvedených 
výše, zůstávají zbytková rizika. 

 
Tato zbývající rizika týkající se ochrany aktiv klienta zahrnují některá z rizik, jak jsou nastíněna níže. Mohou 
platit také různá další rizika, která níže nastíněna nejsou. 

 
Riziko společného (pooled) účtu 
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Vaše aktiva klienta budou vedena společností IBIE nebo třetí stranou s aktivy dalších klientů jako součást 
společného účtu. V případě každého takového společného účtu klientů společnost IBIE zajistí, aby tento účet 
byl na jméno společnosti IBIE nebo pověřence společnosti IBIE, aby byl označen jako účet aktiv klientů, a aby 
společnost IBIE byla oprávněna vydávat pokyny, pokud jde o tyto účty. 

 
V případě společných investic společnost IBIE nepřidělí vaše peněžní prostředky do konkrétní banky nebo 
kvalifikovaného fondu peněžního trhu. Tudíž, v případě schodku peněžních prostředků vzniklého z neplnění 
třetí strany nemusíte obdržet celý svůj nárok (všechny vaše peníze zpět) a můžete se podílet na schodku, a to 
poměrně.  Pokud například konkrétní banka vedoucí 5 % peněžních prostředků klienta společnosti IBIE neplní, 
nemusíte obdržet 5 % vašich peněžních prostředků. Pokud tato banka vrátí 50 % peněžních prostředků, 
obdrželi byste 5 % x 50 %, tj. 2,50 % vašich peněžních prostředků vedených u dané konkrétní banky. Na vaše 
peněžní prostředky vedené u jiných bank by to nemělo vliv. Politika používání mnoha různých bank nebo 
kvalifikovaných fondů peněžního trhu k vedení peněžních prostředků klienta toto potenciální riziko snižuje. 

 
Riziko protistrany 

 
Ačkoliv se společnost IBIE bude snažit zajistit učinění vhodných opatření k ochraně vašich vlastnických práv, 
v případě, že se třetí strana stane insolventní, mohou být vaše investice ohroženy. 

 
Riziko podvodu 

 
Riziko podvodu se týká záměrného klamání učiněného pro osobní prospěch nebo k poškození jiné osoby, což 
může být spácháno ve vztahu k firmě interně nebo externě. 

 
7. Ochrana vašich aktiv klienta 

 
Společnost IBIE je uvážlivá při své volbě každé třetí strany a průběžně sleduje jejich výkon. Společnost IBIE 
provádí pravidelná hodnocení rizik každé zvolené třetí strany. Každá třetí strana zvolená společností IBIE je 
příslušným způsobem zmocněna v jurisdikci, v které se nachází, a podléhá přiměřenému pečlivému dohledu 
a dohledu nad aktivy klienta. 

 
Společnost IBIE je členem irského Programu náhrad pro investory (Investor Compensation Scheme – „ICS“), 
který poskytuje náhradu způsobilým investorům, pokud by se společnost IBIE stala insolventní. Soukromé 
osoby, které jsou klienty společnosti IBIE, budou způsobilé pro uplatnění nároku podle programu ICS až na 
20 000 EUR podle limitů a podmínek uvedených v zákonu o náhradách pro investory 1998 (v platném znění). 
Úplné podrobnosti o programu náhrad pro investory jsou k dispozici na webu www.investorcompensation.ie. 
V případě změn v programu budou podrobnosti poskytnuty na webu programu ICS. 

 
8. Kontaktujte nás 

 
V případě, že v tomto Dokumentu s hlavními informacemi o aktivech klienta učiníme změny, budeme vás 
o těchto změnách informovat do jednoho měsíce od vydání aktualizovaného Dokumentu s hlavními 
informacemi o aktivech klienta. 

 
Pokud požadujete jakékoli další informace k informacím obsaženým v tomto Dokumentu s hlavními 
informacemi o aktivech klienta, neváhejte se na nás obrátit na adrese (místo rezervované pro hyperlink na 
stránku „contact us“ (kontaktujte nás) na webu společnosti IBIE). 

http://www.investorcompensation.ie/

