
 

Časově omezená dohoda o svolení k zasílání vkladů přidruženému subjektu společnosti 
Interactive Brokers 

 

Toto svolení a dohoda je mezi vámi, společností Interactive Brokers LLC („IBLLC“) 
a společností Interactive Brokers U.K. Limited („IBUK“, a společně se společností IBLLC jen 
„staří brokeři“ nebo „my“). 

 
Jako součást migrace vašeho účtu nebo účtů u společnosti Interactive Brokers ke 
společnosti Interactive Brokers Ireland Limited (vašemu „novému brokerovi“) berete tímto 
na vědomí, že se změní účet u cílové banky, na který byste měli zasílat elektronické vklady 
peněžních prostředků („vklady“) pro váš nový zprostředkovatelský účet. 

 
Počínaje datem, kdy bude váš účet migrován k vašemu novému brokerovi, budete povinni 
zasílat každé nové vklady na určený účet vedený novým brokerem, aby vklady byly připsány na 
váš zprostředkovatelský účet a chráněny podle předpisů pro peněžní prostředky klientů 
platných pro váš účet u nového brokera. Pokyny pro vklady jsou k dispozici na klientském 
portálu společnosti Interactive Brokers Client. Jednoduše stačí: 

• Přihlásit se na klientský portál 

• Přejít do nabídky „Nástroje a služby“ (Tools and Services) 

• Vybrat položku „Převést a zaplatit“ (Transfer and Pay) 

• Vybrat položku „Převézt peněžní prostředky“ (Transfer Funds) 
• Vybrat položku „Provést vklad“ (Make a Deposit) 

• Zvolit vaši měnu 
 
Rozumíme však, že jako součást přechodu vašeho účtu na jiný přidružený subjekt společnosti 
Interactive Brokers můžete nechtěně zapomenout aktualizovat své pokyny pro elektronický 
převod u vašeho odesílajícího finančního ústavu nebo ústavů. Aby se zamezilo dalšímu 
prodlení a nepohodlí pro vás a za předpokladu, že máte jasný úmysl vložit peněžní prostředky 
na váš zprostředkovatelský účet u nového brokera, budou vám staří brokeři po omezenou 
dobu pomáhat při doplňování vašeho vkladu u vašeho nového brokera. 

 
Podpisem níže dáváte svolení a požadujete, aby staří brokeři v případě, že před 1. dubnem 
2021 zašlete jakékoli vklady (ve prospěch vašeho zprostředkovatelského účtu) na bankovní 
účet vedený starými brokery, s vynaložením nejlepšího úsilí poslali vaše elektronicky 
převedené peněžní prostředky vašemu novému brokerovi ve prospěch vašeho 
zprostředkovatelského účtu. 

 
Náhradou za tuto ochotu starých brokerů tímto souhlasíte s následujícím a berete to na vědomí: 

 

1. Staří brokeři nejednají jako zprostředkovatel platby pro nového brokera a to, že staří 
brokeři od vás přijmou peněžní prostředky, nepředstavuje vklad na váš účet u nového 
brokera. Odeslání peněžních prostředků, o které se jedná v této dohodě, bude starými 
brokery poskytnuto výhradně jako ochota vůči vám jakožto bývalému klientovi starých 
brokerů. 



2. Až do doby, kdy vaše peněžní prostředky budou skutečně přijaty novým brokerem, 
a bude dokončeno veškeré potřebné zpracování, nebude provedeno žádné připsání na 
váš zprostředkovatelský účet u nového brokera. Pokud je na vašem 
zprostředkovatelském účtu u nového brokera nedostatečná marže, přijetí peněžních 
prostředků starými brokery nezamezí likvidaci pozic na vašem zprostředkovatelském 
účtu u nového brokera. 

 
Aby bylo zajištěné nejrychlejší připsání peněžních prostředků na váš 
zprostředkovatelský účet, musíte peněžní prostředky elektronicky převést přímo 
novému brokerovi, a nikoli prostřednictvím starých brokerů. 

3. Vaše peněžní prostředky budou starými brokery zaslány novému brokerovi 
s vynaložením nejlepšího úsilí. V případě, že staří brokeři z jakéhokoli důvodu nemohou 
vaše peněžní prostředky novému brokerovi zaslat (ať už z provozních, zákonných nebo 
jiných důvodů), váš starý broker váš vklad odmítne a/nebo vaše peněžní prostředky 
okamžitě vrátí na účet u ústavu, z kterého byly odeslány. 

4. Souhlasíte se zajištěním starých brokerů a nového brokera proti jakémukoli prodlení 
nebo ztrátám vůči vám v důsledku (1) prodlení starých brokerů při odesílání peněžních 
prostředků novému brokerovi, (2) v důsledku toho, že staří brokeři vám vrátí peněžní 
prostředky podle odstavce 3 výše, nebo (3) v důsledku prodlení nového brokera při 
zpracování vkladu zaslaného starými brokery. 

5. Po 31. březnu 2021 staří brokeři již nebudou zasílat peněžní prostředky přijaté od 
vás novému brokerovi a každý vklad obdržený starými brokery po tomto datu bude 
odmítnut a/nebo vám bude okamžitě vrácen. 


