
INTERACTIVE BROKERS IRELAND 
 

Souhlas klienta s přebíráním elektronických dokumentů a komunikace 
 
V zájmu aktuálnosti, efektivity a nižších nákladů svých klientů zasílá společnost Interactive Brokers 
Ireland („IBIE“) a její přidružené společnosti („pobočky“) elektronické výzvy, zprávy, potvrzení obchodu, 
výpisy z účtu, materiály ohledně zplnomocnění, dokumenty s klíčovými informacemi podle Nařízení 
o zabalených maloobchodních a pojistných investičních produktech a další klientské záznamy 
a komunikaci (souhrnně „dokumenty a komunikace“) v elektronické formě, a to v maximálním zákonem 
povoleném rozsahu. Elektronické dokumenty a komunikaci lze zasílat na Obchodní stanici klienta 
(„klientská TWS“) nebo na emailovou adresu klienta, z bezpečnostních důvodů mohou být zasílány na 
webovou stránku IBIE nebo na zabezpečené webové stránky jednoho z poskytovatelů služeb IBIE, a aby 
si klient mohl dokumenty a komunikaci vyzvednut, bude nutné, aby se přihlásil. 
 
Uzavřením této smlouvy klient souhlasí s přijímáním elektronických dokumentů a komunikace ohledně 
této smlouvy, jakékoli jiné smlouvy mezi zákazníkem a IBIE nebo jejích poboček, veškerých klientských 
transakcí podle takových smluv, veškerých klientských účtech a všech obchodech klienta s IBIE nebo 
jejími pobočkami, včetně dokumentů a komunikace jakéhokoli druhu. Klient může svůj souhlas kdykoli 
odvolat emailem adresovaným oddělení zákaznických služeb IB na help@interactivebrokers.com. 
V případě, že svůj souhlas odvoláte, bude vám IBIE poskytovat požadované dokumenty a komunikaci, 
včetně materiálů ohledně zplnomocnění, v papírové formě. V případě, že klient svůj souhlas odvolá, 
vyhrazuje si IBIE právo požadovat, aby klient svůj klientský účet uzavřel. 
 
Aby bylo možné obchodovat prostřednictvím klientské TWS a přijímat dokumenty a komunikaci 
prostřednictvím klientské TWS, existují určité systémové hardwarové a softwarové požadavky, jejichž 
seznam je uveden na webové stránce IBIE na www.interactivebrokers.ie. Jelikož se tyto požadavky 
mohou měnit, je klient povinen pravidelně navštěvovat webové stránky IBIE kvůli aktuálním systémovým 
požadavkům. Pro obdržení elektronické pošty od IBIE je klient odpovědný za zachování platné internetové 
emailové adresy a softwaru, který zákazníkovi umožní číst, odesílat a přijímat emaily. Klient musí 
neprodleně informovat IBIE o změně emailové adresy prostřednictvím: (i) použití postupů pro změnu 
emailové adresy klienta, které mohou být k dispozici na webových stránkách IBIE, nebo (ii) kontaktování 
oddělení zákaznických služeb IB na help@interactivebrokers.com pro další pokyny. 
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