INTERACTIVE BROKERS IRELAND

Zgoda Klienta na Akceptowanie Zapisów Elektronicznych i Komunikacji
W trosce o terminowość, efektywność i niższe koszty dla swoich Klientów, IBIE i jej spółki
stowarzyszone (zwane dalej „Podmiotami Stowarzyszonymi”) zapewniają elektroniczne
powiadomienia, wiadomości, potwierdzenia transakcji, wyciągi z rachunków, materiały
pełnomocnictwa, kluczowe dokumenty informacyjne w ramach Pakietu Detalicznego i
Ubezpieczeniowego Zapisy dotyczące Przepisów dotyczących Produktów Inwestycyjnych oraz inne
Zapisy i Komunikacja dotyczące Klienta (zwane dalej łącznie „Zapisami i Komunikacją”) w formie
elektronicznej w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Elektroniczne
Zapisy i Komunikacja mogą być przesyłane do Trader Workstation Klienta (zwanej dalej „TSW
Klienta”) lub na adres e-mail klienta lub ze względów bezpieczeństwa mogą być umieszczane na
stronie internetowej IBIE lub na bezpiecznej stronie internetowej jednego z usługodawców IBIE i Klient
będzie musiał zalogować się i pobrać Zapisy i Komunikacja.
Zawierając niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznych Zapisów i
Komunikacji dotyczących niniejszej Umowy, wszelkich innych umów między Klientem a IBIE lub jego
Podmiotami Stowarzyszonymi, wszystkich Transakcji Klienta w ramach takich umów, wszystkich
rachunków Klienta i wszystkich transakcji Klienta z IBIE lub jego Podmiotami Stowarzyszonymi, w tym
z dokumentacją i wszelkiego rodzaju korespondencją. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę,
wysyłając wiadomość e-mail do

Działu Obsługi Klienta IB na adres help@interactivebrokers.com. Jeśli wycofasz tę zgodę, IBIE
dostarczy Ci wymagane Zapisy i Komunikację, w tym materiały pełnomocnictwa, w formie papierowej.
Jeśli jednak wycofasz taką zgodę, IBIE zastrzega sobie prawo do zażądania od Ciebie zamknięcia
rachunku Klienta.
Aby móc prowadzić transakcje przy użyciu IB TWS oraz otrzymywać Zapisy i Komunikację za
pośrednictwem TWS Klienta, istnieją pewne wymagania systemowe dotyczące sprzętu i
oprogramowania,
które
są
opisane
na
stronie
internetowej
IBIE
pod
adresem
www.interactivebrokers.ie. Ponieważ wymagania te mogą ulec zmianie, Klient musi okresowo
odwiedzać stronę internetową IBIE, aby zapoznać się z aktualnymi wymaganiami systemowymi. Aby
otrzymywać pocztę elektroniczną od IBIE, Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie aktualnego adresu
e-mail w Internecie oraz oprogramowania umożliwiającego klientowi czytanie, wysyłanie i odbieranie
poczty. Klient musi niezwłocznie powiadomić IBIE o zmianie adresu e-mail Klienta poprzez: (i)
skorzystanie
z procedur, aby zmienić adres e-mail Klienta, które mogą być dostępne na stronie internetowej IBIE
lub (ii) skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta IB pod adresem help@interactivebrokers.com,
aby uzyskać dalsze instrukcje.

