Ve znění pozdějších předpisů a po úpravě
obchodní smlouvy

S platností od 8. ledna 2017

Obchodní smlouva

Úvod
Tato upravená obchodní smlouva (dále "obchodní smlouva") v konsolidovaném znění se uzavírá mezi společností
eBrókerház Zrt. a vámi (dále “klient”). (eBrókerház Zrt. a klient jsou dále označovány jako “strany” nebo individuálně
jako “strana”.)
eBrókerház Zrt. je maďarská společnost poskytující investiční služby na základě licencí č. III/73.059/2000 a III/73.0594/2002. eBrókerház Zrt. je autorizovaná a regulovaná maďarským úřadem pro finanční dohled (“HFSA”) a pod
dohledem Maďarské národní banky (dále “MNB nebo dohled). eBrókerház Zrt. je registrovaná v Maďarsku pod
registračním číslem Cg. 01-10-044141 a má své sídlo na adrese Szabadság tér 14. Maďarsko, H-1054.
Společnost eBrókerház Zrt. je maďarská obchodní společnost, která poskytuje investiční služby na základě licencí
Dohledu č.III/73.059 /2000 ze dne 14. srpna 2000 a č III/73.059-4/2002 ze dne 20.prosince 2002. eBrókerház Zrt. je
licencovaná s exkluzivním právem použití obchodního názvu a ochranné známky „iFOREX“ na území Maďarska. Na
základě skutečností popsaných v tomto současném ustanovení představuje výskyt názvu „iFOREX“ na webových
stránkách, v informačních materiálech a/nebo smluvních ustanovení poskytnutých eBrókerház Zrt. samotnou
společnost eBrókerház Zrt. a žádný jiný subjekt, který může být rovněž licencován k použití obchodního názvu
„iFOREX“. Pro odstranění veškerých pochybností, se tímto potvrzuje , že tato dohoda se uzavírá výhradně a výlučně
mezi eBrókerház a klientem.
Uzavřením této aktuální obchodní dohody kromě investičních služeb uvedených v této obchodní smlouvě nevzniká
klientovi právo na produkt poskytované samostatně společností eBrókerház Zrt. , nebo na iné služby poskytované
Společností, které musí být předmětem samostatné dohody mezi stranami. Tato obchodní dohoda popisuje – v
souladu s všeobecnými obchodními podmínkami a jejich přílohami – obchodní podmínky platné pro zákaznický účet
nebo účty - zřízený ve smyslu Tpt. 5. § (1) bod 130 podle Bszt. § 4 (2) bod 6 - u eBrókerház Zrt. (souhrnně “obchodní
účet” nebo “účet”) otevřený u eBrókerház Zrt. na jméno klienta za účelem uzavírání tzv. spotových transakcí v
zahraniční měně (spot "Forex"), rozdílových smluv (“CFD”) (včetně, nejen forwardových obchodů) zakázek vztahujích
na binárních opcí (dále BOP) (každá z nich, je označována jako “transakce” nebo nástroj) Tato obchdní smluova
upravuje navíc předpisy služby zaměřené na přijetí a postoupení zakázky podle Bszt. § 5 (1) bod a), dále v rámci toho
zajištění přístupu klienta k webové stránce, obchodním platformám, účetním službám a administrativní podpoře
zajišťované eBrókerház Zrt. V případě, že tato dohoda a všeobecné obchodní podmínky stanoví různé obchodní
podmínky, považují se ustanovení této dohody za stěžejní.
Všechny transakce Forex, CFD a BOP podléhají všeobecným obchodním podmínkám stanovenýmch v této obchodní
dohodě. Pro více informací ohledně BOP, CFD a forex obchodování prosím navšivte webovou stránku společnosti
eBrókerház Zrt.
Přijetím této obchodní dohody prohlašujete, že výslovně souhlasíte a máte náležitou znalost obsahu všeobecných
obchodních podmínek, zásad ochrany a bezpečnosti osobních údajů, zásad pro podávání stížností, zásad týkajících se
střetů zájmů, zásad nejlepšího provedení, pravidel ochrany investora, zásad hodnocení rizik, pravidel týkajících se
ochrany peněz klienta a seznamu poplatků uplatňovaných společností eBrókerház Zrt. , a které dokumenty jsou k
dispozici na webové stránce společnosti eBrókerház Zrt.

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
PSZÁF engedélyszám III/73.059-4/2002., III/73.059/2000.
Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-044141
Cím: Magyarország- 1054 Budapest, Szabadság tér 14, Hungary. Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
Email: info@ebrokerhaz.hu; Honlap: www.iforex.hu; www.eBROKERHAZ.hu
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Zvláštní pozornost je třeba věnovat Prohlášení o riziku od společnosti eBrókerház Zrt. Upozornění na rizika tvoří
přílohu 1 této obchodní smlouvy. Navzdory skutečnosti, že v Prohlášení o riziku od eBrókerház Zrt. nejsou

Obchodní smlouva
zveřejněna všechna rizika týkající se obchodování s Forex CFD, tento dokument popisuje hlavní rizika obchodování
Forex, CFD a BOP.

Pokud uzavřete na základě této obchodní dohody jakékoli obchody, činíte tak na své vlastní nebezpečí.
Obchodováním na on-line obchodní platformě, kterou zpřístupňuje společnost eBrókerház Zrt. , přijímáte rizika
týkající se takových produktů a rovněž těch, které souvisí s obchodováním na internetu.
eBrókerház Zrt. ověří vaši identitu a pravdivost/vhodnost informací zadaných do on-line obchodní platformy při
uzavření této obchodní smlouvy. Rovněž jste vyzváni, abyste informovali společnost eBrókerház Zrt. ohledně jakékoli
změny svých osobních údajů spojených s identifikací, a to neprodleně, a při každém vstupu do on-line obchodní
platformy poskytované společností eBrókerház Zrt. musíte. prokázat vaši identitu použitím poskytnutého
identifikátoru uživatele a tajného hesla.
eBrókerház Zrt. před uzavřením této smlouvy požádala o poskytnutí informací spojených s podstatou transakce dle
této smlouvy, s charakteristikou daného finančního nástroje transakce, zejména poskytování informací o Vašich
znalostech a zkušenostech týkajících se jejich rizik, aby podle nich společnost eBrókerház Zrt. poskytovala služby
spojené s transakcí nebo finančním nástrojem, které jsou Vám skutečně přiměřené. [Test přiměřenosti podle Bszt.].
Pokud na základě informací, které poskytnete, Investiční služby eBrókerház Zrt. vytvoří stanovisko, že finanční
nástroje nebo transakce zahrnuté do smlouvy nejsou pro Vás vyhovující, upozorníme Vás na tuto skutečnost. Pokud
nechcete poskytnout výše uvedené informace, nebo informace poskytnuté eBrókerház Zrt. považuje za
nedostatečné, eBrókerház Zrt. nemůže vytvořit stanovisko, zda finanční nástroj nebo transakce stanovené ve
smlouvě jsou pro Vás vyhovující. Smluvní strany berou na vědomí, že před vstupem této smlouvy v platnost
společnost eBrókerház Zrt. splnila svou povinnost vyplývající z Bszt. zaměřenou na poskytnutí a získání předběžných
informací v souladu s Obchodními podmínkami a právními předpisy. Klient bere na vědomí, že výkon těchto postupů
je předpokladem nabytí účinnosti této Obchodní smlouvy.
Klient je povinen prosazovat plnění společnosti eBrókerház Zrt. i takovým způsobem, že při provádění předběžných
zkoušek a hodnocení klienta vyžadované právními předpisy, poskytne plnou součinnost a dokonale splní svou
povinnost poskytnutí údajů a prohlášení.
Při plnění povinnosti předběžného informování společnost eBrókerház Zrt. upozornila klienta na obvyklé ustanovení
a na ustanovení odlišné od předchozí smluvní praxe. Klient si je vědom, že podpisem této smlouvy výslovně přijme
každou podmínku uvedenou v ní a na konzultace otázek a podnětů týkajících se těchto podmínek má možnost v
procesu vyjednávání smlouvy, před jejím podepsáním.
Společnost vaši kvalifikaci jako klienta provede před vstupem této smlouvy v platnost v souladu s ustanoveními Bszt.
a Obchodních podmínek a bude Vás informovat o jejím výsledku. V případě absence odlišných informací jste
kvalifikováni jako maloobchodní klient, tak jak je definováno v maďarském zákoně CXXXVIII z roku 2007 ohledně
ustanovení investičních služeb.
Klient výhradně zodpovídá za platbu veškerých daní platných v souvislosti s jakýmikoli zisky, jichž klient dosáhne v
důsledku nebo v souvislosti s uzavřením této obchodní dohody.

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
PSZÁF engedélyszám III/73.059-4/2002., III/73.059/2000.
Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-044141
Cím: Magyarország- 1054 Budapest, Szabadság tér 14, Hungary. Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
Email: info@ebrokerhaz.hu; Honlap: www.iforex.hu; www.eBROKERHAZ.hu
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eBrókerház Zrt. tímto informuje své klienty, v souladu s částí 3 (2) (ca) zákona XXV z roku 2005 o dohodách, které se
týkají finančních služeb a které jsou uzavřené „na dálku“ (Zákon o dálkových finančních službách), že právo na
ukončení této dohody ze strany klienta v souladu s částí 6 (1) zákona o dálkových finančních dohodách bez
odůvodnění klientem, neplatí.

Obchodní smlouva
Pečlivě si přečtěte tuto obchodní smlouvu a potvrďte, že jste se s jejími podmínkami seznámili – poté budete moci
provést otevření svého účtu., Pokud máte jakoukoli nejasnost či s něčím nesouhlasíte, prosím kontaktujte náš tým
zákaznického servisu na čísle +36 1 880-8404.

Strany se dohodly následovně:

1. Rozsah dohody a definice
1.1

Termín “tato dohoda” znamená, že tato obchodní dohoda a její přílohy, které tvoří její nedílnou součást a
bez omezení zahrnují upozornění na rizika, slovníček pojmů a úpravy umožňující obchodování s CFD a BOP
společnosti eBrókerház Zrt. resp. smlouvu o kauci uzavřenou mezi Společností a Klientem, která se
vztahuje na finanční prostředky na zákaznickém účtu. Tato dohoda může být společností eBrókerház Zrt.
del potřeby upravena v souladu s částí 16.2.

1.2

Všechny výrazy začínající velkým písmem, které jsou v této dohodě použité a nejsou zde jinak definované,
budou vysvětlené ve slovníčku pojmů, který tvoří přílohu 2 této obchodní dohody. Výrazy, které nejsou
definovány ani v této dohodě ani v příloze 2 mají význam, který jim dávají příslušné zákony.

1.3

V souvislosti s obchodní aktivitou jsou výrazy, nástroje, popisy a smluvní podmínky (včetně, nejen ztrát,
šíření, atd.) definované na základě této dohody platné ze zřejmých důvodů pouze v případě, že nástroje
pro obchodování s forex nebo CFD, které jsou podrobně popsané v příloze 3. Z toho důvodu klient
prohlašuje, že má nezbytné informace a údaje týkající se obchodování s výše uvedenými nástroji a je
schopen řádně interpretovat podmínky této dohody .

1.4

Uzavření smlouvy, stejně i přijetí a postoupení příkazu společnost eBrókerház Zrt. může odmítnout v
případech stanovených v Bszt. § 54.

2. Otevření obchodního účtu, výkon práva nakládat s účtem
2.1

Klient tímto pověřuje společnost eBrókerház Zrt. založením obchodního účtu ve prospěch Klienta, za
odměnu, na základě podmínek stanovených v této smlouvě, zřízené dle Bszt. § 4. (2) bod 69, ve smyslu
Tpt. § 5 (1) bod 130 (v Obchodních podmínkách eBrókerház Zrt. Obchodní účet). Způsob a podrobné
podmínky pro otevření účtu obsahují Obchodní podmínky. Společnost souhlasí s tím, že otevře Klientovi
výše uvedený obchodní účet, dále registruje a postoupí všechny Transakce podle příkazů Klienta na
Obchodním účtu, vede evidenci o peněžních částkách vložených pro nákup finančních nástrojů ve
vlastnictví Klienta, o finančních nástrojích, stejně o hodnotě přijaté z prodeje finančních nástrojů, o
zůstatku na účtu pošle oznámení Klientovi. Společnost eBrókerház Zrt. provede operace pocházející od
Klienta na účtu, nebo od osoby která má právo nakládat s účtem, za předpokladu, že podle současně
účinných právních předpisů nebrání tomu žádné překážky.
Klient prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že klient jedná pouze ve prospěch klienta a ne ve prospěch jiné
osoby nebo jiného subjektu a že obchodní účet a veškeré transakce budou prováděny výhradně ve
prospěch klienta. V případě, že klient bude jednat jménem třetí strany, musí učinit prohlášení o příjemci.
Klient je jediná osoba nebo subjekt oprávněný uzavírat transakce. Klient bere na vědomí, že klient nemusí
jmenovat zástupce. Nicméně, v případě, že klient zástupce jmenuje, který jedná na základě plné moci,
uznává a souhlasí, že za jednání a/nebo opomenutí takového zástupce jednající na základě plné moci nese
odpovědnost klient a ne eBrókerház Zrt. ani žádná z jejích poboček nebo úředníků, ředitelů, manažerů,
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
PSZÁF engedélyszám III/73.059-4/2002., III/73.059/2000.
Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-044141
Cím: Magyarország- 1054 Budapest, Szabadság tér 14, Hungary. Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
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2.2

Obchodní smlouva
zástupců nebo zaměstnanců eBrókerház Zrt. nebo jakákoli pobočka eBrókerház Zrt., která zodpovídá za
klienta v případě takových úkonů nebo pochybení, at‘ je či není v rámci oprávnění zástupce .
2.3

Pokud v případě dědění, majetkového společenství manželů, nebo v případě, který stanoví jakýkoli jiný
právní předpis, zůstatek na zákaznickém účtu patří více osobám, nebo finanční odpovědnost za něj nese
několik osob, všechny takové osoby musí být společně a nerozdílně zodpovědné za veškeré závazky klienta
na základě této dohody. V takovém případě (s výjimkou, ak mezi klientem a eBrókerház Zrt. je písemně
jinak dohodnuto) je jedinou osobou nebo subjektem oprávněným uzavírat takové transakce týkající se
obchodního účtu, první z uvedených osob. Výběry z obchodního účtu (v souladu s částí 5.1) budou
vyžadovat schválení všech osob identifikovaných jako klient.

2.4

Klientovi je uložena povinnost věrohodně prokázat svou osobní nebo firemní totožnost a poskytnutím
potřebných dokumentů zajistit registraci jeho údajů. (Podrobná pravidla pro zjištění totožnosti klienta,
stejně jako seznam předepsaných dokumentů obsahují Obchodní podmínky.)

Klient je povinen zajistit, aby společnosti eBrókerház Zrt. bezodkladně písemně oznámil změny týkající se jeho
údajů. Za škody vyplývající ze zanedbání této povinnosti společnost eBrókerház Zrt. nenese odpovědnost.
Za služby sjednané podle této smlouvy je Klient povinen zaplatit poplatek stanovený v aktuálně platném Seznamu
poplatků společnosti eBrókerház Zrt.

3.1

Podpisem této smlouvy Klient dá pověření společnosti eBrókerház Zrt. , aby za odměnu a podmínek
stanovených v této smlouvě, v Obchodních podmínkách av Seznamu poplatků mu společnost eBrókerház
Zrt. zajistila přístup k Online obchodní platformě a prostřednictvím Online obchodní platformy poskytla
činnost investičních služeb zaměřenou na přijetí a postoupení příkazů podle Bszt . § 5 (1) bod a). Společnost
eBrókerház Zrt. svou činnost investiční služby zaměřené na přijetí a postoupení příkazu zajišťuje výhradně
prostřednictvím Online obchodní platformy, čili způsob odesílání a přijímání příkazů je elektronický, online, nástrojem je Online obchodní platforma. Klient je s tím seznámen, že společnost eBrókerház Zrt. - ve
spojení s Online obchodní platformou - nevykonává činnost představující výkon příkazu ve prospěch
Klienta podle Bszt. § 5 odstavec (1) bod b). Výkon příkazu se řídí Nejlepší politikou provedení. Klient může
uzavřít transakce prostřednictvím on-line obchodní platformy, v souladu se standardními postupy
eBrókerház Zrt. , které jsou klientům sděleny prostřednictvím on-line obchodní platformy. Všechny
transakce jsou uzavírány na vlastní odpovědnost, riziko a výdaje klienta a podléhají všeobecným
obchodním podmínkám stanoveným v této dohodě.

3.2

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že tržní pokyny lze zadávat a realizovat pouze v rámci obchodních
hodin podle každého finančního nástroje. Limitní příkazy lze zadávat, měnit nebo rušit mimo obchodní
hodiny podle každého finančního nástroje; nicméně takové limitní příkazy budou realizovány až během
výše uvedených obchodních hodin. V souladu se standardy a zvyky odvětví založené a zvyky společnost
eBrókerház nezajišťuje, že ze všech přijatých a postoupených Transakcí mohou být každá uzavřená, ale
eBrókerház přijme všechny racionální a přiměřená opatření k zajištění vzniku těchto Transakcí. Klient
prohlásí, že - vzhledem k standardy, které jsou považovány za obecné v odvětví forex - ještě před
uzavřením této Dohody pochopil a potvrdil, že přijaté a předány Transakce, ale nakonec neuzavřené
Transakce nelze považovat za porušení smlouvy ze strany eBrókerház Zrt. Nepředstavuje porušení
smlouvy ze strany Společnosti zejména nesplnění těchto transakcí: Nesplnění takzvaných Take-profit,
Stop-loss, a tržních pokynů resp. Limitních příkazů. V případě odkazovaných typů transakcí pokus o
doručení příkazu představuje smluvní plnění dohody. eBrókerház Zrt. může jakoukoli transakci
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
PSZÁF engedélyszám III/73.059-4/2002., III/73.059/2000.
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3. Obchodování

Obchodní smlouva
zamítnout dle svého výhradního uvážení a zejména tak může učinit, pokud se domnívá, že by transakce
narušila limity vztahující se k obchodnímu účtu nebo pokud shledá, že by taková transakce porušila tuto
dohodu nebo nějaký zákon nebo nařízení vztahující se k eBrókerház Zrt. , klientovi nebo účtu. Společnost
eBrókerház Zrt. neprovede vlastní obchodování ani ve vztahu k transakcím provedeným klienty v
rámci on-line obchodní platformy ani s ohledem k jakýmkoli finančním nástrojům.
3.3

Klient tímto bere na vědomí a souhlasí, že (i) eBrókerház Zrt. nad rámec povinnosti poskytovat a získat
informace stanovené v Bszt. neposkytne žádné rady, konzultace nebo zprostředkovatelské služby
klientovi; a (ii) eBrókerház Zrt. může na základě svého vlastního rozhodnutí pokrýt jakoukoli transakci,
zcela nebo z části, jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný, ať už prostřednictvím transakce nebo pro
některého ze svých klientů nebo jinak; a (iii) s výjimkou do rozsahu požadovaného jakýmkoli zákonem nebo
nařízením platným pro eBrókerház Zrt. nebo účet, nesmí být nic v této dohodě nebo ve vztahu mezi
eBrókerház Zrt. a klientem považováno za vytvoření agenturního vztahu mezi eBrókerház Zrt. a klientem.

3.4

Příkazy Stop Loss a Take-profit musí být provedeny (i) při uzavření transakce, při směnném kurzu
nominovaném klientem a (ii) při otevření transakce, za první možnou sazbu nalezenou na trhu, která byla
označena jako tržní obchodní cena.
Pokud v případě tržních pokynů (požadavků na obchodování) existuje rozdíl mezi cenou stanovenou v
pokynu a skutečnou cenou, realizují se příkazy za cenu, která je platná podle Platformy pro online
obchodování (na straně klienta) v přesnou dobu realizace, za předpokladu, že je tato cena v rámci předem
stanovené úrovně tolerance uvedené na Platformě pro online obchodování s ohledem na konkrétní pokyn.
Pokud rozdíl přesahuje výše uvedenou úroveň tolerance, například z důvodu pohybů podkladových aktiv
mezi okamžikem, kdy klient zadal svůj pokyn a okamžikem, kdy byl přijat a realizován, z důvodu velké
volatility trhu nebo vlivem komunikačního zpoždění, bude tržní pokyn realizován za skutečnou cenu (cenu
stanovenou Formula Investment House Ltd., jak je uvedena na jeho serveru, nikoli za cenu, kterou vidí
klient). V případě zásadního rozdílu mezi cenou, kterou vidí klient a skutečnou cenou bude pokyn
odmítnut. eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. má právo určit rozsah zásadního rozdílu.
Limitní příkazy (budoucí příkazy) jsou realizovány za tržní cenu uvedenou na serveru Formula Investment
House Ltd. (skutečná cena), která se může lišit od ceny uvedené na příkazu (“Skluz”). Ke skluzu může dojít
v případě, kdy cena uvedená v pokynu není k dispozici na serveru Formula Investment House Ltd.,
například z důvodu vysoké nestálosti a mezer v tržních cenách. V takovém případě bude pokyn realizován
za první dostupnou cenu, a to bez ohledu na směr skluzu, buď ve prospěch klienta, nebo nikoli.
Příkazy na binární opce budou realizovány za cenu stanovenou Formula Investment House Ltd., jak je
uvedena na jejím serveru v době zadání relevantního pokynu (skutečná cena). eBrókerház Befektetési
Szolgáltató Zrt. si vyhrazuje právo odmítnout a/nebo odepřít pokyn na binární opci, pokud rozdíl mezi
cenou platnou v okamžiku zadání příslušného pokynu a cenou platnou v okamžiku realizace příslušného
pokynu přesáhne předem stanovenou úroveň tolerance.
Výše uvedené příkazy Stop Loss musí být provedeny za sazbu definovanou klientem, za
předpokladu, že existuje identické tržní označení sazby Stop Loss. Příkazy Stop Loss budou
provedeny za sazbu definovanou klientem, s výjimkou výskytu extrémní nestálosti během
provozní doby trhu nebo na konci týdne, pokud první obchodní den týden začne značně
odlišnými otevíracími sazbami, které se liší od sazeb na konci týdne. Za těchto okolností bude
příkaz proveden za nejbližší možnou sazbu. (tj. tržní sazba v průběhu realizace)

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
PSZÁF engedélyszám III/73.059-4/2002., III/73.059/2000.
Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-044141
Cím: Magyarország- 1054 Budapest, Szabadság tér 14, Hungary. Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
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3.4.1

Obchodní smlouva
3.5

S výjimkou forwardových transakcí bude každá transakce klientem uzavřena před půlnocí druhého
pracovního dne po zadání transakce. Pokud se klientovi nepodaří uzavřít transakci v souladu s předchozí
větou, eBrókerház Zrt. automaticky převrátí takovou transakci dle hodnoty platné pro další den a vezme v
úvahu rozdíly mezi měnami v relevantním měnovém páru a ve směru otevřené pozice a při takovém
převrácení bude klientovi zasláno potvrzení o transakci, v souladu s částí 7.1.1. Úroková sazba splatná
klienty v souladu s takovými úpravami, které souvisí se specifikovanou měnovou pozicí, bude čas od času
uvedena na webové stránce zpřístupněné společností eBrókerház Zrt. a rovněž bude uvedena v seznamu
provizí.
Klienty zamýšlené forwardové transakce musí být uzavřeny v souladu s pokyny zadanými daným klientem
v souvislosti s takovými transakcemi do rozsahu povoleného pravidly a systémem on- line obchodní
platformy.

3.6

eBrókerház Zrt. zveřejňuje ceny nabídek ("nabídku") (při níž může klient prodávat) a nabízí ceny
(„poptávku“) (při nichž může klient nakupovat) pro různé měnové nástroje, nebo nástroje CFD. Společnost
eBrókerház kromě toho zveřejňuje ceny vztahující se k binárním opcím (poplatky za opce). Tyto ceny a
poplatky stanoví Formula Investment House Ltd., a jsou odvozeny od ceny získané od nezávislých
poskytovatelů sazby forex.
Rozdíl mezi cenami nabídky a poptávky tvoří „spread“. Ty se mohou v rámci různých nástrojů lišit a mohou
se často měnit. V každém případě má společnost eBrókerház Zrt. právo změnit své spready, kdykoli, dle
svého vlastního uvážení a bez předchozího oznámení.
Klient může učinit nabídku a uzavřít obchod pouze za cenu aktuálně uvedenou na on-line obchodní
platformě, jak je stanoveno v části 3.6 výše. Cena se může po zveřejnění a před přijetím nabídky klienta
kdykoli změnit nebo snížit. Strany se dohodly zejména následovně:
Jakákoliv cena je účinná pouze v stanovený den a v stanoveném čase, kdy tato cena byla oznámena
Klientovi. Klient bere na vědomí, že - v důsledku rychlé fluktuace cen, zpoždění (latence) poskytování údajů
na Internetu, nebo podobných událostí - tržní cena zjištěná společností Formula Investment House Ltd. v
momentě realizace, která se zobrazuje na serveru této společnosti (aktuální ceny) se liší od ceny, která je
viditelná pro Klienta na Online obchodní platformě v momentě zadání příkazu.
V případě rozdílu mezi cenou potvrzenou v příkazu a skutečnou cenou, pokud je překročena předem
stanovená úroveň tolerance, příkaz Klienta se neprovede.

Pokud rozdíl mezi cenou potvrzenou v příkazu a skutečnou cenou nepřekročí předem stanovenou úroveň
tolerance,
Forex transakce nebo transakce pro produkty CFD jsou prováděny v ceně uvedené v příkazu
Příkazy vztahující se na BOP jsou prováděny ve skutečné tržní ceně.
Úroveň tolerance pokrývající pro BOP společnost eBrókerház Zrt. zveřejní na svých internetových
stránkách mezi informacemi, které se týkají obchodních podmínek, kde Klient před udělením jednotlivých
příkazů může zkontrolovat úroveň tolerance pro konkrétní nástroj. Klient bere na vědomí, že úrovně
tolerance ve vztahu k jednotlivým nástrojům mohou být odlišné, a mo být kdykoliv změněny, bez udání
důvodu.

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
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3.7

Obchodní smlouva
4. Požadavky na krytí a na marži
4.1

Klient je povinen sledovat informace podle předchozího odstavce a neustále jednat v souladu s nimi, proto
Klient je povinen neustále zajistit na svém zákaznickém účtu krytí potřebné pro zadání a udržování svých
příkazů. V případě, že na zákaznickém účtu se ukáže nedostatek krytí, do odstranění nedostatku krytí
společnost eBrókerház Zrt. není povinna přijmout příkazy od Klienta.

4.2

Transakce, které může klient nabídnout k zadání, podléhají maximálním limitům stanoveným dle
výhradního rozhodnutí společnosti eBrókerház Zrt. , které se pravidelně mění, jako násobek záruky na
základě oznámení, které je klientovi pravidelně zasláno.

4.3

Klient převede na účet první vklad v takové výši, která je stanovená společností eBrókerház Zrt. a o níž je
klient vyrozuměn. Takový první vklad může být proveden převodem z bankovního účtu nebo jinou legální
formou dle Obchodních podmínek společnosti eBrókerház Zrt. , nebo jiným způsobem, který bude
dohodnut mezi společností eBrókerház Zrt. a klientem. Takový první vklad společně s jakýmikoli zisky a
ztrátami ze stávajících otevřených a uzavřených transakcí, kreditů a debetů z denních rolloverů a poplatků
z provizí, pokud platí, bude sloužit jako Krytí pro provádění transakcí na účtu.

4.4

Společnost eBrókerház Zrt. může, dle svého vlastního uvážení, kdykoli změnit požadavek na minimální Krytí
nebo klienta informovat o potřebě provést další vklady (na účet) za účelem zachování minimální Krytí a to
tak, že klientovi zašle oznámení v tomto smyslu. Klient může dle svého uvážení, nebo na základě žádosti
společnosti eBrókerház Zrt. , zvýšit Krytí provedením dalších vkladů.

5.1

Klient může požádat společnost eBrókerház Zrt. o provedení výběru z účtu částky Krytí nad výši minimální
marži požadované společností eBrókerház Zrt., a to tak, že společnosti eBrókerház Zrt. předloží písemný a
řádně podepsaný formulář pro výběr v takové formě, jak společnost eBrókerház Zrt. vyžaduje. Pokud by
Klient chtěl stanovit i minimální výši marže, Strany jsou povinny jednat podle bodu 5.2 této smlouvy. Aniž
by byla dotčena práva společnosti eBrókerház Zrt. uvedená níže, musí společnost eBrókerház Zrt. převést
takovou částku nad rámec Krytí (ve výši stanovené eBrókerház Zrt. dle jejího vlastního rozhodnutí), po
odečtení platných poplatků za bankovní převod, v souladu s pokyny klienta na formuláři do deseti (10)
pracovních dnů ode dne převzetí formuláře. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, takový převod
společnosti eBrókerház Zrt. podléhá (i) platným zákonům a směrnicím v souladu nejen se zákony proti
praní špinavých peněz, požadavky finančních úřadů a omezení převodů zahraniční měny a (ii) klient
předloží úplnou identifikační dokumentaci požadovanou společností eBrókerház Zrt.

5.2

Pokud v souladu s touto dohodou existují klientem otevřené pozice nebo probíhající transakce na
zákznickém účtu Klienta, Klient není oprávněn k výběru částky potřebnou na krytí těchto transakcí na
Online obchodní platformě označenou pro tento účel, resp. tyto nebudou vyplaceny. Klient může volně
nakládat s volnými peněžními prostředky, které nejsou potřebné pro krytí volných pozic a probíhajících
transakcí, v případě příkazu s takovým obsahem, tyto budou vyplaceny Klientovi v souladu s touto
smlouvou.

5.3

Ve vztahu k zákaznickému účtu ze způsobů platby může být aplikován převod. Převodní příkaz [Žádost o
provedení výběru z bankovního účtu] může být podána i bez ohledu na omezení hodnoty, pokud jsou
splněny podmínky stanovené v této smlouvě. Podmínkou postoupení převodního příkazu zahájeného na
základě příkazu Klienta ze strany eBrókerház Zrt. je, aby jeho plnění bylo možné podle právních předpisů,
Obchodních podmínek a podle této smlouvy a příkaz Klienta má obsahovat příslušné údaje, jako označení
úvěrové instituce, jméno příjemce, číslo jeho bankovního účtu, částku převodu, a datum zahájení převodu.
eBrókerház Zrt. převodní příkazy bude registrovat podle pořadí příchodu a plní je podle příslušných
ustanovení Obchodních podmínek.

5.4

Ohledem na ustanovení právních předpisů společnost eBrókerház Zrt. je oprávněna určit, jaké údaje
předepisuje poskytnout ke splnění převodního příkazu a Klient je povinen tyto údaje poskytnout při zadání
příkazu.
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
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5. Výběr z účtu a jeho uzavření klientem

Obchodní smlouva
6. Ceny a provize
6.1

Není-li uvedeno společností eBrókerház Zrt. jinak, eBrókerház Zrt. si neúčtuje žádné poplatky za
podání/nabídku cen , které poskytuje Klientovi.

6.2

eBrókerház Zrt. si může účtovat provize za služby související s výběrem peněz, včetně bankovních převodů
a nákladů, které vzniknout v souvislosti s platebními řešeními nebo poplatky účtovanými společnostmi
vydávající kreditní karty (dále poplatky). Takové poplatky obsahuje seznam poplatků společnosti
eBrókerház Zrt. , její změnu upravují příslušná ustanovení Obchodních podmínek. Jsou účtovány za ceny
stanovené společností eBrókerház Zrt. dle jejího výhradního uvážení, o němž je klient čas od času
informován. V případě, že společnost eBrókerház Zrt. takové provize poplatky , budou naúčtovány přímo
na účet.

6.3

O příkazech převedených ve prospěch a na vrub účtů a o zůstatcích účtů společnost eBrókerház Zrt.
informuje Klienta v souladu se zákonem a touto smlouvou.
Klient prohlašuje, že na základě informačního poučení se seznámil s ustanoveními týkajícími se práva
společnosti eBrókerház Zrt. na odpočet, započtení, zadržení a kauci upravené níže, s nimi výslovně
souhlasí, s ohledem na tostrany tato ustanovení ve vztahu k této smlouvě si žádají uplatnit.
Společnost eBrókerház je oprávněna bez oznámení odepsat ze zákaznického účtu Klienta vedeného u
společnosti eBrókerház své pohledávky splatné vůči Klientovi, týkající se jakýchkoli poplatků, nákladů nebo
jiných právních titulů, k výkonu tohoto oprávnění podpisem této Smlouvy Klient dá svůj souhlas.
Podle §§ 6:49-6:51 občanského zákoníku Společnost eBrókerház stejně i Klient má právo na zápočet
pohledávky. Své právo na zápočet pohledávky společnost eBrókerház může uplatnit odepsáním svých
pohledávek
z
účtu
Klienta,
nebo
jakýmkoli
jiným
zákonným
způsobem.
Společnost eBrókerház je oprávněna zadržet jakékoli své plnění, dokud Klient nesplní své jakékoliv dluhy
po lhůtě splatnosti v souladu se smlouvou.
Klient podpisem této smlouvy výslovně zmocňuje společnost eBrókerház Zrt. , že v případě, pokud
eBrókerház Zrt. registruje vůči Klientovi již existující pohledávky, které ale nejsou dosud splatné (lhůta
splatnosti ještě neuplynula), tak částku potřebnou pro vyrovnání pohledávek, které nejsou dosud splatné,
společnost eBrókerház zadržela a požadavky Klienta plnila pouze v rozsahu, přesahujícím tuto částku.
Klient podpisem této smlouvy výslovně vyjádří svůj souhlas s dělením plnění popsaného výše.
Nezávisle na výše uvedených práv, vedle nich jakékoliv peněžní prostředky nebo finanční aktiva na
kterémkoliv účtu Klienta vedeném u společnosti eBrókerház Zrt. na základě zvláštní smlouvy uzavřené
mezi společností eBrókerház Zrt. a Klientem, podle jejích pravidel slouží vždy jako kauce, cílem zajistit, aby
společnost eBrókerház Zrt. své veškeré pohledávky proti Klientovi po uplynutí splatnosti přímo uspokojila.
Z výše uvedené kauce společnost eBrókerház Zrt. může své pohledávky uspokojit bezprostředním inkasem
(odpisem z účtu) nebo prodejem nástroje. [Právo na kauci]
Na kauci se přiměřeně používají ustanovení Ptk. § 5:95, jakož i Bszt. § 57 odstavce (7) - (8).
Své právo na kauci společnost eBrókerház Zrt. může uplatnit po vzniku práva na uspokojení svých
pohledávek kdykoliv, avšak musí zohlednit povinnost zmírnění následků vzniklé újmy. Kromě toho
promlčení pohledávky není na překážku pro uspokojení z kauce.
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6.4.

Obchodní smlouva
6.5.
6.6.

Právo na započtení, právo na zadržení a právo na kauci mohou být uplatněny i nezávisle na sobě a také
současně.
Klient výslovně souhlasí s tím, že v případě opožděné platby má eBrókerház Zrt. má právo účtovat úroky z
prodlení, jejichž výše odpovídá dvojnásobku základní úrokové sazby centrální banky.

7. Zprávy
7.1

Společnost eBrókerház Zrt. zpřístupní klientovi v rámci on-line obchodní platformy následující zprávy:

7.1.1 Potvrzení každé transakce (včetně hodnoty, směnného kurzu a data provedení transakce), které
bude odesláno, co nejdříve, ne později než jeden pracovní den po provedení takové transakce. O
svých příkazech, o jejich přijetí nebo odmítnutí Klient obdrží potvrzení prostřednictvím online
systému obchodování přes internet (rozhraní) elektronickou cestou, který je povinen sledovat, za
upomenutí této povinnosti nese sám odpovědnost.
7.1.2 VVýpisy z účtu, které obsahují souhrn všech transakceí provedené Klientem, nebo jakékoliv
otevřené nebo probíhající transakce, vklad na účet nebo výplatu z účtu, zatížení účtu, právo kauce,
nebo jiné právo zřízené na vrub účtu, jakož i jiné položky stanovené v příslušných právních
předpisech. Zahrnuje dále i hodnotu Krytí, které existuje k datu vydání výpisu, jakož i další informace
spojené s Krytím, stejně hodnotu složené kauce.
Společnost eBrókerház Zrt. každý pracovní den připraví dobropisy a vrubopisy převedeny na
zákaznickém účtu, jakož i výpis z účtu obsahující zůstatek na účtu a zpřístupní pro Klienta na Online
obchodní platformě. Zákazník výslovně souhlasí s výše uvedeným způsobem oznámení. Proti výpisu
z účtu, dluhům a pohledávkám, které tvoří základ zůstatku, klient může písemně vznést námitky do
15 dnů od oznámení. Pokud nejsou vzneseny námitky v souvislosti se zůstatkem, nebo o
napadených položkách se klient a společnost eBrókerház Zrt. dohodli, později je třeba vzít v úvahu
hodnoty uvedené ve výpisu. Po jednotlivých transakcích splatnost vypořádání se stanoví podle
pravidel a konvencí směrodatné na relevantním trhu. O tomto eBrókerház Zrt. informuje své klienty
prostřednictvím oznámení zveřejněného na svých internetových stránkách.

8. Odškodnění
Společnost eBrókerház Zrt. nese odpovědnost výhradně za škody způsobené porušením svých smluvních
závazků obsažených v této dohodě, nebo Obchodních podmínkách a jejich přílohách a tato odpovědnost
se nevztahuje zejména na případy uvedené v bodě 3.2 této dohody, jako ani na ztráty z neplnění druhů
transakcí popsaných níže.
Klient je povinen písemně oznámit společnosti, zda je pravděpodobné, že jakékoli porušení smlouvy ze
strany eBrókerház Zrt. může způsobit škodu v jiných aktivech Klienta. Společnost eBrókerház Zrt.
nezodpovídá za jakékoli ztráty, škody nebo dluhy, které klientovi vznikly, přímo či nepřímo v souvislosti s
touto dohodou nebo jakoukoli transakcí provedenou na jejím základě, s výjimkou případu hrubé

nedbalosti nebo úmyslného pochybení ze strany společnosti eBrókerház Zrt.

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
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8.1

Obchodní smlouva
8.2

Klient se zavazuje odškodnit společnost eBrókerház Zrt. , a její pobočky, zaměstnance, ředitele,
následovníky a nástupce (“odškodněné osoby”), v případě vzniku jakýchkoli závazků, ztrát, škod, nákladů
a výdajů (včetně přiměřených poplatků na právní zastoupení) odškodněným osobám a které vyplývají z
nedodržení závazků klienta stanovených v této dohodě a/nebo vymáhání takových závazků společností
eBrókerház Zrt.

8.3

Klient bere na vědomí a souhlasí, že jakékoli informace podané klientovi v souvislosti s účtem ústní formou,
jsou považovány za neověřené a neúplné a že jakékoli spolehnutí se na takové informace je na vlastí riziko
a zodpovědnost klienta. Společnost eBrókerház Zrt. – v souladu s obchodními zvyklostmi a obecně
uznávanými normami - nečiní žádnou záruku, výslovnou či implicitní, že ceny či jiné údaje poskytnuté
prostřednictvím on-line obchodní platformy nebo telefonicky, jsou správné nebo odráží aktuální stav trhu.
Kromě toho, společnost eBrókerház Zrt. nečiní žádnou záruku ohledně on-line obchodní platformy a jejího
obsahu, včetně, nejen, záruk na obchodovatelnost nebo vhodnost takové on-line obchodní platformy
k určitému účelu. Dojde-li k chybě (známé klientovi nebo jíž si měl být klient vědom) způsobenou chybou
společnosti eBrókerház Zrt. nebo selháním počítačového systému, společnost eBrókerház Zrt.
nezodpovídá za následné chyby na zůstatku klientova účtu. eBrókerház Zrt. si si vyhrazuje právo provést
nezbytné úpravy nebo nastavení záznamů, které takovou chybu zahrnují, s výjimkou případu jakékoli
hrubé nedbalosti nebo záměrného pochybení ze strany eBrókerház Zrt. Jakýkoli spor v důsledku takové
chyby, bude řešen na bázi základní tržní hodnoty měny v okamžiku, kdy k takové chybě došlo.

8.4

Společnost eBrókerház Zrt. nezodpovídá klientovi za jakékoli ztráty nebo náklady jakékoli povahy, které
klientovi vzniknou přímo či nepřímo z důvodu, který je mimo kontrolu společnosti eBrókerház Zrt. , včetně,
bez omezení, jakékoli ztráty, škody nebo nákladů, které vzniknou z neschopnosti společnosti eBrókerház
Zrt. přijmout a provést transakci nebo nesprávného či částečného přijetí nebo provedení některé z
transakcí společností eBrókerház Zrt. z důvodu technických problémů (např. bez omezení, poškození nebo
zničení jeho počítačových systémů, dat nebo záznamů nebo jejich části, nebo zpoždění, ztrát, chyb nebo
pochybení vyplývajících ze selhání telekomunikačního nebo počítačového zařízení či softwaru) či jinak, s
výjimkou případu úmyslného pochybení ze strany společnosti eBrókerház Zrt.
Klient prohlašuje, že si je vědom toho a souhlasí s tím, že Společností poskytnuté investiční a doplňkové
investiční služby, na které se vztahují ustanovení této smlouvy, Společnost pro své Klienty částečně
zabezpečí využitím třetích osob. Zajištění odpovídající úrovně služeb kontroluje pravidelně v souladu s
ustanoveními Smluv uzavřených těmi třetími osobami a postoupených Kontrolnímu úřadu.

9. Případy porušení:
Pokud kdykoliv:
(a)

klient neprovede platbu eBrókerház Zrt. v okamžiku splatnosti nebo nedodrží některé z ustanovení
této dohody nebo závazků při jakékoli transakci a takové selhání pokračuje po dobu dvou (2)
pracovních dnů od data, kdy společnost eBrókerház Zrt. odešle klientovi oznámení o takovém
jednání; nebo

(b)

klient zahájí jakýkoli postup směřující k likvidaci, reorganizaci, přeuspořádání nebo složení,
zmražení aktiv nebo moratoriu, nebo jiné podobné činnosti vztahující se ke klientovi nebo jeho
dluhům v rámci bankrotu, insolventnosti, nebo snahy o jmenování správce, kustoda nebo jiného
podobného úředníka (dale “kustoda”) zastupujícího klienta nebo jakoukoli podstatnou část
klientových aktiv; nebo

(c)

nedobrovolný případ nebo jiný postup, kdy je zahájeno proti klientovi řízení navrhující likvidaci,
reorganizaci, uspořádání nebo složení, zmrazení aktiv nebo moratoria, nebo jinou podobnou úlevu
s ohledem na klienta nebo pohledávky klienta za jakýmkoli konkurzem, platební neschopností,
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
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9.1

Obchodní smlouva
regulačními, dozorčími či podobnými právy (včetně veškerých firemních nebo jiných právních
předpisů, je-li klient v platební neschopnosti) nebo požádá o jmenování kustoda, jde-li o klienta
nebo podstatnou část klientova majetku; nebo
(d)

v případě smrti klienta, v případě, že klient utrpí jakoukoli duševní chorobu nebo v případě, kdy
klient není schopen uhradit své dluhy v daném termínu, nebo je-li v úpadku či vyhlásí bankrot, jak
je definováno v každém konkurzním nebo insolvenčním právu, které se na klienta vztahuje; nebo
pokud k úhradě jakýchkoli závazků klienta nedojde v den splatnosti stanovené dohodami nebo
se stane schopný kdykoli je deklarován, splatná na základě dohod nebo nástrojů dokládajících
takové zadlužení, než by jinak byly splatné, nebo jakékoliv barvy, akce nebo jiné řízení týkající se
této dohody ("řízení") zahájit za jakékoliv plnění, jakékoliv obstavení nebo obstavení, nebo úzkost
před, nebo břemeno převezme, v celku nebo jakékoliv části majetku Klienta, podniku nebo majetku
(hmotného a nehmotného majetku); nebo

(e)

jakékoli prohlášení či záruky provedené nebo považované za provedené klientem na základě této
dohody, se ukáže být falešné nebo zavádějící v jakémkoli významném ohledu jako v době, kdy byly
učiněny; nebo

(f)

eBrókerház Zrt. považuje za nezbytné nebo žádoucí předejít tomu, co společnost eBrókerház Zrt.
považuje za nebo co může být narušením platného práva nebo směrnic nebo dobrého standardu v
rámci tržní praxe; nebo

(g)

eBrókerház Zrt. to považuje za nezbytné nebo žádoucí z důvodu své vlastní ochrany; nebo

(h)

jakákoli akce nebo událost, k níž dojde a kterou eBrókerház Zrt. považuje za událost mající
nepříznivý vliv na schopnost klienta plnit své závazky v rámci dohody nebo jakékoli transakce; nebo

(i)

jakýkoli případ porušení (jakkoli popsaný), k němuž dojde v souvislosti s klientem na základě jiné
dohody s eBrókerház Zrt.,

potom může společnost eBrókerház Zrt. uplatnit svá práva podle části 10.1, s výjimkou toho, že v případě
výskytu události specifikované v 9.1(b) nebo 9.1(c) (“úpadek”), a ustanovení části 10.2 začnou platit.
9.2

Po výskytu události nebo kdykoli, , když se společnost eBrókerház Zrt. domnívá, že klient neprovedl (nebo
se společnost eBrókerház Zrt. domnívá, že klient nebude moci v budoucnosti provést) žádný ze svých
závazků vůči eBrókerház Zrt. , je společnost eBrókerház Zrt. oprávněna bez předchozího upozornění:
(a)

uzavřít, nahradit nebo zvrátit jakoukoli transakci, nákup, prodej, půjčku či uzavření jiné transakce
nebo se zdržet takového jednání, a to na základě výhradního uvážení společnosti eBrókerház Zrt. ,
která se rozhodne pokrýt, redukovat nebo eliminovat svoji ztrátu nebo zodpovědnost týkající se
jakékoli otevřené transakce; a/nebo

(b)

nakládat s kteroukoli nebo všemi transakcemi, jako kdyby byly klientem zrušeny, v kterémžto
případě budou závazky společnosti eBrókerház Zrt. vyplývající z takové transakce nebo transakcí
zrušeny a ukončeny.

10. Ukončení v prodlení
10.1

Ukončení v prodlení
Aniž by byla dotčena část 9.2 a s výhradou části 10.2, kdykoli nastane případ porušení, může společnost
eBrókerház Zrt. upozornit klienta, specifikuje den (“datum likvidace”) pro ukončení a likvidaci veškerých
zbývajících n transakcí uzavřených klientem v souladu s ustanoveními části 10.3.
Automatické ukončení

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
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10.2

Obchodní smlouva
Pokud společnost eBrókerház Zrt. nespecifikuje jinak, datum jakéhokoli takového případu platební
neschopnosti automaticky představuje datum likvidace (“automatické ukončení”), bez potřeby jakéhokoli
oznámení společností eBrókerház Zrt. a ustanovení části 10.3 poté začnou automaticky platit.
10.3

Výpočet likvidační částky Po výskytu data likvidace,
(a) ani eBrókerház Zrt. ani klient není povinen provést žádné další platby v rámci transakcí, které by
mohl provést, ale v případě tohoto ustanovení, je klient povinen provést veškeré další platby v rámci
transakcí, které spadají do období po datu likvidace a takové závazky musí být splněny vypořádáním
(platbou, nebo jinak) takové částky;
(b) eBrókerház Zrt. musí (ke dni nebo po datu likvidace) stanovit (slevit, je-li to vhodné) každou
transakci na niž se vztahuje část 10.3(a), její celkové náklady, ztrátu nebo případně zisk, v
každém případě vyjádřený v základní měně účtu (“základní měna”) (a je-li to vhodné, včetně
jakéhokoli ušlého zisku, nákladů, nebo ztráty k níž došlo v důsledku ukončení, likvidace, získání,
provedení, nebo opětovného zavedení hedge nebo související obchodní pozice) v důsledku
ukončení takové transakce; a
(c) eBrókerház Zrt. musí nakládat se všemi náklady nebo ztrátami eBrókerház Zrt. , jak je stanoveno
výše, jak s p kladnou částkou tak jak je určeno, tak s zápornou částkou za účelem vytvoření jediné,
kladné nebo záporné částky, denominované v základní měně (“likvidační částka”).

10.4

Plátce
Je-li likvidační částka stanovená v souladu s částí 10.3 pozitivní částka, klient ji musí uhradit společnosti
eBrókerház Zrt. a je-li to negativní částka, společnost eBrókerház Zrt. ji musí vyplatit klientovi. Společnost
eBrókerház Zrt. musí vyrozumět klienta o likvidační částce a o tom, komu je splatná, a to ihned po výpočtu
takové částky.

10.5

Platba
Likvidační částka musí být zaplacena v základní měně v závěru obchodního dne následně po ukončení a
likvidace podle § 10.3 (v přepočtu podle požadavků platných právních předpisů v jakékoliv jiné měně,
veškeré náklady této přeměny jsou hrazeny Klientem, a (případně) odečteny od jakékoli platby klienta).
Jakákoli likvidační částka neuhrazená v den splatnosti se považuje za neuhrazenou částku, a je úročena
tak, jak je to stanovené eBrókerház Zrt. Úrok bude narůstat každým dnem a bude splatný klientem jako
samostatný dluh.

10.6

Základní měna
Pro účely jakéhokoli výpočtu podle této smlouvy, může eBrókerház Zrt. převést částky denominované v
jiné měně do základní měny v takové sazbě platné v době výpočtu, přiměřeně určenou společností
eBrókerház Zrt.

10.7

Platby
S výjimkou případu, kdy nastane likvidační datum nebo bude účinně stanoveno, eBrókerház Zrt.
nezodpovídá za provedení platby nebo doručení naplánovaného eBrókerház Zrt. v rámci jakékoli
transakce, s ohledem na klienta.
Pokud je likvidační datum známo nebo bylo stanoveno, společnost eBrókerház Zrt. není povinna provést
žádnou platbu nebo dodávku naplánovanou společností eBrókerház Zrt. pokud nastal jakýkoli případ
porušení způsobený klientem.
Další práva
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10.8

Obchodní smlouva
Práva stran na základě tohoto ustanovení nesmí omezovat ani vylučovat ostatní práva, která mohou strany
mít (ať už na základě dohody, ze zákona nebo jinak).
10.9

Použití zasíťování transakcí
Tato část 10 se vztahuje na každou transakci uzavřenou mezi společností eBrókerház Zrt. a klientem v den
nebo po datu, kdy tato dohoda vstoupila v platnost.

10.10 Uzavření
Není-li písemně dohodnuto jinak, pokud
(i)

eBrókerház Zrt. dostane a převede příkaz klienta k uzavření stávající transakce; nebo

(ii)

se marže klienta rovná nule; potom
(a)

v případě výše uvedeného bodu (i) příslušné závazky vyplývající z obou takových transakcí
(původní a uzavřené transakce); a

(b)

v případě, že marže daného klienta je nulová, jakékoli závazky v rámci původní transakce se
automaticky a okamžitě ukončí po dokončení těchto příkazů, s výjimkou jakékoli platby
splatné jednou stranou straně druhé týkající se takového uzavření. Klient tímto poskytuje
výslovný souhlas s výše uvedeným automatickým a okamžitým ukončením.

11. Ukončení oznámením
11.1

11.2

S výhradou ustanovení platných právních předpisů nebo nařízení může tuto dohodu (a vztah mezi
eBrókerház Zrt. a klientem) ukončit každá ze stran a to zasláním písemného oznámení o ukončení
(oznámení) deset (10) dnů předem.
Samotné vyčerpání zákaznického účtu nezruší Obchodní smlouvu
Po ukončení této dohody budou všechny částky, které má klient společnosti eBrókerház Zrt. , okamžitě
splatné, včetně (ale bez omezení):
(a) všech nevyřízených poplatků; a
(b) všech ztrát nebo výdajů vzniklých v souvislosti s uzavřením transakce nebo uzavřením nesplacených
závazků vzniklých společnosti eBrókerház Zrt. včetně, bez omezení, které vznikly při výkonu
pravomocí na základě částí 9.2 a/nebo 10.

11.3

Ukončení nesmí ovlivnit nedořešená práva a závazky mezi eBrókerház Zrt. a klientem a transakce, které
budou nadále pokračovat, budou upraveny touto dohodu a zvláštní ustanovení dohodnutá s
eBrókerház Zrt. a týkající se takových transakcí budou platit až do plného provedení všech závazků obou
stran.

12.1

Klient může tuto dohodu ukončit s okamžitou platností, na základě jednostranného dodatku vyplývajícího
z podmínek této dohody s eBrókerház Zrt. , a to zasláním písemného oznámení eBrókerház Zrt. do 10 dnů
od data zveřejnění dodatku všeobecných obchodních podmínek této dohody ze strany společnosti
eBrókerház Zrt.

12.2

V případě závažného porušení jakéhokoli materiálu této dohody ze strany eBrókerház Zrt., např. zásadního
porušení uvedeného ve všeobecných obchodních podmínkách, je klient oprávněn ukončit tuto dohodu s
okamžitou platností, zasláním písemného oznámení společnosti eBrókerház Zrt. do 7 dnů od data výskytu
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
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12. Jiné ukončení

Obchodní smlouva
takového porušení.

13. Regulační ustanovení
13.1

Peníze klienta
Peněžní prostředky a finanční aktiva ve vlastnictví Klienta, nebo na které Klient má nárok, eBrókerház Zrt.
využívá pro účely stanovené Klientem. Peněžními prostředky a finančními aktivy ve vlastnictví Klienta,
nebo na které Klient má nárok, eBrókerház Zrt. nemůže nakládat jako se svými a zajistí, aby klient mohl
kdykoli nakládat s těmito peněžními prostředky a finančními aktivy. Své záznamy a účty eBrókerház Zrt.
vede tak, aby a) byly správné ao stavu peněžních prostředků a finančních aktiv Klienta vždy ukázaly reálný
obraz a b) aby na základě těchto záznamů bylo možné kdykoliv, bez prodlení zajistit oddělený výkaz
peněžních prostředků a finančních aktiv ve vlastnictví Klienta, jakož i vlastních peněžních prostředků a
finančních aktiv investiční firmy.
Klient nemá nárok na úroky ze zůstatku obchodního účtu.
Kromě výše uvedeného, klient tímto výslovně souhlasí, že eBrókerház Zrt. při převodu jakéhokoli z příkazů
zadaných klientem, může převést jakékoli částky vložené na jejich obchodních účtech, příslušné
protistraně, clearingové instituci nebo jinému zprostředkovateli, který bude mít takové peníze v držení
nebo pod kontrolou, a do rozsahu, který je dle výhradního rozhodnutí eBrókerház Zrt. považován za
nezbytný, aby bylo možné provést danou transakci a klient mohl k jejímu uskutečnění poskytnout
dostatečnou záruku.

13.2

Provedení příkazu za účelem provedení
13.2.1 Způsob, jakým společnost eBrókerház Zrt. provede příkazy klienta, je stanovený v této části
13.2. Společnost eBrókerház Zrt. se bude snažit, aby klientovi poskytla konkurenční výkonné
schopnosti té nejvyšší kvality.
13.2.2 Ceny, za něž mohou zákazníci eBrókerház Zrt. obchodovat se společností eBrókerház Zrt. ,
jsou stanoveny v souladu s částí 3.6. a 3.7.
13.2.3 Jakékoli transakce klienta, které k půlnoci druhého pracovního dne po otevření transakce
zůstanou otevřené, budou převedené a budou provedena nastavení za účelem vyrovnání
úrokových rozdílů mezi měnami relevantního měnového páru a ve směru obchodu.
13.2.4 Provedení příkazu může ovlivnit likvidita. Pokud účastníci obchodních transakcí zadají vysoký
objem příkazů, může dojít k nerovnostem v příkazech, a hromadění (se) nevyřízených
příkazů , což vyžaduje více času na jejich zpracování . Dochází k tomu z důvodu prodlevy,
způsobené počtem a velikostí příkazů zpracovaných při rychlosti, při níž jsou nabízeny
aktuální kurzy nebo informace o posledním prodeji a omezeních kapacity soustavy.
13.2.5 eBrókerház Zrt. pravidelně hodnotí celkovou kvalitu provádění příkazů.

13.3

Střet zájmů
Aby se předešlo nebezpečí vzniku střetu zájmu a posílila se důvěra klientů, společnost eBrókerház Zrt.
implementovala zásady pro střed zájmů, které tvoří postupy a prvky navržené za účelem prevence výskytu
střetu zájmů a postupy v případě, že k takovému střetu zájmů dojde.
Ochrana dat
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
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13.4

Obchodní smlouva

13.5

(a)

Společnost eBrókerház Zrt. je registrovaná maďarským národním úřadem pro ochranu
osobních údajů a svobodu informací, v souladu s maďarským ekvivalentem zákona o ochraně
osobních údajů, jako zpracovatel osobních údajů. Klient tímto souhlasí, že společnost
eBrókerház Zrt. může používat, ukládat nebo jinak zpracovávat osobní údaje poskytnuté
zákazníkem v souvislosti s obchodním účtem a souhlasí, že může převádět klientovy osobní
údaje mimo území EHS, za předpokladu, že budou splněny zákony týkající se převodu
takových osobních údajů a bude zajištěna adekvátní úroveň ochrany dat.

(b)

Klient souhlasí, že společnost eBrókerház Zrt. může převést informace o klientovi, které
klient poskytnul společnosti eBrókerház Zrt. , jiným společnostem ve skupině eBrókerház Zrt.
a externím společnostem za účelem zpracování a/nebo analýzy služeb poskytovaných
klientovi. Pokud si klient nepřeje, aby byly jeho údaje k takovému účelu použity, musí
společnost eBrókerház Zrt. písemně informovat.

(c)

Klient může dát souhlas s použitím takových osobních údajů společností eBrókerház Zrt. k
marketingovým účelům pro své investiční služby, nebo k provedení tržního průzkumu pro
eBrókerház Zrt. nebo jiných společností ve skupině, které mohou používat osobní údaje,
které upozorní klienta na produkty a služby, které by ho mohly zajímat a rovněž mu
pomohou při efektivním poskytování služeb.

(d)

Klient současně s přijetím uzavření Smlouvy může zvlášť souhlasit s tím, aby Společnost pro
marketingové účely odevzdal jeho údaje třetím stranám, které nejsou považovány za její
smluvních partnerů v souvislosti s činností investičních služeb.

Stížnosti
(a)

Po klientovi se požaduje, aby vznesl jakoukoli stížnost nebo spor se společností eBrókerház
Zrt. co nejdříve to bude možné, bezprostředně po výskytu události, k níž se taková stížnost
nebo spor vztahuje, neboť řešení takového sporu nebo stížnosti bude pro společnost
eBrókerház Zrt. snazší.

(b)

Každá stížnost nebo spor musí být nejprve řešen se službou podpory zákaznického servisu
společnosti eBrókerház Zrt. Není-li problém vyřešen ke spokojenosti klienta, můžete se
obrátit písemně na interního kontrolóra eBrókerház Zrt. Zásady pro vyřizování stížností jsou
k dispozici na webové stránce provozované společností eBrókerház Zrt.

14. Prohlášení a záruky

(a)

klient prohlašuje, že využívání služeb podle této smlouvy vyžaduje speciální odborné znalosti, obchodování
Klienta na základě této dohody může obsahovat prvky náhody. Obchodování na základě této smlouvy i při
nejvyšší odborné způsobilosti a nejpečlivějším rozhledu na trhu představuje riskantní transakci. Na rizika
eBrókerház Zrt. upozorňuje zpřístupněním textu Upozornění na rizika, která tvoří nedílnou přílohu této
smlouvy, podpisem tohoto upozornění Klient výslovně akceptuje a bere na sebe rizika. Podpis zvláštního
Upozornění na rizika je předpokladem využití jakýchkoliv služeb dle této smlouvy. Klient přečetl celou
smlouvu a plně porozuměl části Upozornění na rizika a Prohlášení a záruky nacházející v této části 14, ještě
než tuto dohodu přečetl před uzařenítéto smlouvy ;

(b)

všechny informace poskytnuté klientem společnosti eBrókerház Zrt. jsou pravdivé, přesné a úplné a že
klient neprodleně vyrozumí společnost eBrókerház Zrt. o jakýchkoli změnách těchto údajů;

(c)

klient je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a plnit veškeré transakce v ní zmíněné;
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
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Když klient uzavře tuto dohodu a pokaždé, když zadá příkaz k provedení transakce, uzavře transakci nebo zadá jiný
pokyn, klient prohlašuje a zaručuje eBrókerház Zrt., že:

Obchodní smlouva
(d)

ani uzavření této dohody, ani žádné zadání příkazu nebo uzavření jakékoli transakce nebo jiných pokynů
nebude v rozporu s žádnými zákony, směrnicemi, pravidly, dohodami, závazky, povinnostmi nebo
zásadami, platných pro klienta;

(e)

klient chápe a přijímá, že zodpovídá za zajištění svého vlastního poradenství ohledně odvádění daní a
vhodnosti kterékoli transakce ohledně jeho investičních cílů a zkušeností;

(f)

klient je způsobilý k právním úkonům a má plné právo a pravomoc provádět transakce Over The Counter
Foreign Exchange (OTC Forex) Forex a Forex CFD a BOP a jakékoli jiné transakce nabízené eBrókerház Zrt.
prostřednictvím on-line obchodní platformy nebo obchodního účtu;

(g)

Pokud je klientprávnická osoba, pak jeho vnitřní struktura je v souladu s platnými právními požadavkya
řádně předal veškeré rezoluce požadované v rámci svých organizačních dokumentů a zákonů rozhodných
k uzavření této dohody a uzavření jakékoli transakce a každé osoby provádějící tuto dohodu nebo
poskytující pokyny týkající se transakce, k níž je oprávněn;

(h)

klient je jediným konečným a skutečným vlastníkem všech peněz vložených na účtu a žádná jiná osoba
nebude mít a nemá podíl na tomto účtu. Klient uznává a přijímá, že nemůže a nebudeudělovat žádnou
pojistku třetí straně;

(i)

všechny finanční prostředky na účtu pochází ze zákonných zdrojů a ne z jakékoli nelegální či trestné
činnosti, na základě zákonů příslušné jurisdikce; a

(j)

klient je připraven a schopen, finančně a jinak, převzít riziko ztráty vzniklé při obchodování s transakcemi
forex, CFD a BOP.

15. Použití internetu, softwaru a počítačů

(a)

I přestože internet a World Wide Web jsou obecně spolehlivé, technické problémy nebo jiné potíže mohou
oddálit nebo zabránit klientovi v přístupu k on-line obchodní platformě.
Použití internetu vystavuje uživatele nebezpečí - zejména, ale ne výlučně zpoždění v realizaci příkazů

(b)

vyplývajícímu ze struktury internetu a použití osobního počítače a/nebo jiného koncového zařízení
umožňujícího připojení k internetu.

(c)

Klient zodpovídá za všechny výsledky neoprávněného použití hesel a jiných způsobů ochrany údajů
poskytnutých klientovi a na osobním počítači klienta.

(d)

Vstupní hesla pro přístup k on-line obchodní platformě jsou osobní, tajná, soukromá a nesmí být
převedena. Použití hesel a zachování jejich utajení je výhradní zodpovědností uživatele, se vším co to sebou
nese, včetně, nejen, zodpovědnosti za škodu způsobenou klientovi a/nebo třetí straně, k níž dojde v
důsledku převedení hesla na jiné osoby, opomenutím nebo v důsledku skutečnosti, že je heslo jinak
přístupné třetí straně a/nebo v důsledku nevhodného uložení hesla. Příkazy zadané používáním Klientovi
poskytnutého hesla eBrókerház Zrt. hodnotí jako pocházející od Klienta.

(e)

Klient tímto souhlasí a zavazuje se okamžitě informovat společnost eBrókerház Zrt. o jakémkoli přístupu
na účet, který byl proveden uživatelem nepověřeným klientem a/nebo narušení a/nebo porušení ochrany
osobních údajů a/nebo zabezpečení on-line obchodní platformy.

(f)

eBrókerház Zrt. nenese zodpovědnost za jakékoli technické problémy, selhání systému a poruchy, poruchy
komunikačních linek, vybavení nebo poruchy softwaru, problémy s přístupem na internet, problémy s
kapacitou systému, vysoký provoz na internetu, narušení bezpečnosti a neoprávněný přístup a ostatní
podobné problémy a nedostatky počítače.

(g)

eBrókerház Zrt. nezodpovídá a nezaručuje, že klient bude mít přístup nebo bude moci používat on-line
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
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Klient rozumí a uznává, bez omezení, následující ustanovení dohody:

Obchodní smlouva

(h)

eBrókerház Zrt. nenese odpovědnost za jakékoli ztráty a/nebo škody jakéhokoli druhu způsobené klientovi
v důsledku použití účtu ostatními osobami, ať už s vědomím klienta či bez něj.

(i)

Použití on-line obchodní platformy a informačních služeb poskytnutých klientovi je výhradní a plnou
zodpovědností klienta a klient tímto potvrzuje, že si uvědomuje všechna rizika vyplývající z poskytnutí nebo
přijímání informačních služeb přes internet.

(j)

Klient nesmí k automatickému obchodování na svém účtu používat žádný software; a dále nesmí dovolit
ani používat počítač, na němž klient provádí transakce na účtu způsobem, který by byl v rozporu s běžným
provedením transakcí, jak je stanoveno společností eBrókerház Zrt. Klient je odpovědný za jakoukoliv
škodu, která vyplývá z nesprávného použití Online obchodní platformy, zvláště když jakýmkoli způsobem
znemožňuje, ovlivňuje provozování Online obchodní platformy, zejména nahráním viru (nebo škodlivých
souborů, které mají být realizovány), nebo jinak. V rozsahu své povinnosti ručení Klient je povinen podle
pravidel převzetí dluhu zejména osvobodit eBrókerház Zrt. od všech platebních závazků, které má
Společnost vůči třetí straně v důsledku nesprávného použití Klienta.

(k)

Společnost eBrókerház Zrt. upozorňuje Klienta, že provozování Online obchodní platformy je plně
automatizované, tedy registraci, zadání příkazů a v této souvislosti všechny potřebné transakce musí
provést Klient přesně a odborně, s ohledem i na to, že příkazy zadané pomocí Internetového rozhraní
mohou být přijaty a předány i okamžitě a na místě postoupení se mohou neodvolatelně plnit. S ohledem
na předchozí, před registrací jednotlivých příkazů Klienta na Online obchodní platformě společnost
eBrókerház Zrt. neví, uzavření jakého obchodu má Klient v úmyslu a kde, proto je Klient povinen před
registrací transakce kontaktovat eBrókerház Zrt. za účelem předběžného získání informací. Objednatel
prohlašuje, že finanční nástroje tvořící předmět služby jsou známé pro něj, společnost eBrókerház Zrt. ve
vztahu k finančním nástrojům ho v plném rozsahu informovala o povaze produktů, o rizicích, které mohou
vzniknout ve vztahu k produktům a v některých případech mohou být mnohem, až několikrát vyšší, než
tradiční produkty a transakce kapitálového trhu. Klient prohlašuje, že o provozních pravidlech služby
poskytnuté podle této smlouvy společnost eBrókerház Zrt. ho podrobně poučila; společnost eBrókerház
Zrt. informovala Klienta, že je jeho odpovědností poznat trh, který vybral, dodržet jeho pravidla (např.
obchodní hodiny, typ příkazu atd.); eBrókerház Zrt. pro zákazníka umožnila, aby otázky a připomínkami
spojené s výše uvedenými mohl vyjádřit, na které obdržel od Společnosti uspokojivé odpovědi. Klient
podpisem této smlouvy prohlašuje, že si je vědom funkcionality všech jím využitých služeb, povrchů a
přístupů. Služby poskytované Společností na základě této smlouvy Klient je povinen podrobně spoznať zejména prostudováním manuálů a/nebo prostřednictvím účasti na bezplatném vzdělávání - před
udělením/využitím prvního příkazu

(l)

Klient si je vědom, že v průběhu využití služeb dle této smlouvy se vyžaduje znalost terminologie akciového
trhu na straně Klienta, za škody vzniklé z nedostatku znalostí společnost eBrókerház Zrt. není zodpovědná.
Může se stát, že některé funkce Online obchodní platformy jsou k dispozici v angličtině, v takovém případě
daný povrch obsahuje výrazy anglické odborné terminologie. Klient bere na vědomí, že za škody vyplývající
z nedostatečné znalosti anglického jazyka nepřevezme odpovědnost eBrókerház Zrt.

(m)

S ohledem na zjišťovací povinnost klienta společnost eBrókerház Zrt. zajistí Klientovi, aby své otázky
související s provozem služby na základě této smlouvy položil během trvání účinnosti této smlouvy, před
registrací jednotlivých transakcí prostřednictvím oficiálního telefonu s nahráváním hovorů společnosti
eBrókerház Zrt. , na tyto otázky eBrókerház Zrt. pohotově odpovídá, za všechny škody vyplývající z
opomenutí této možnosti nese odpovědnost zákazník.
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obchodní platformu neustále nebo na všech místech dle svého výběru nebo že eBrókerház Zrt. bude míst
dostatečnou kapacitu on-line obchodní platformy jako celku nebo v jakékoli zeměpisné lokalitě, nebo že
on-line obchodní platforma bude nabízet nepřetržité a bezchybné služby. Za chyby, provozní poruchy,
prostoje, komunikační poruchy, nebo podobné jevy, které brání přístupu k Online obchodní platformě
eBrókerház Zrt. nenese odpovědnost, následky těchto považují strany za znemožňující okolnosti, za které
nejsou zodpovědné.

Obchodní smlouva
(n)

(o)

eBrókerház Zrt. upozorňuje Klienta na skutečnost, že všechny informace poskytnuté společností
eBrókerház Zrt. - pokud není výslovně uvedeno jiné ustanovení - nepředstavuje návrh na obchodování,
investiční rady, finanční nebo tržní analýzu nebo jiné rady, tyto samostatně (bez využití dalších informací
a zohlednění individuálních podmínek investora) neposkytují základ pro investiční rozhodnutí. Individuální
podmínky jsou zejména, ale ne výhradně peněžní prostředky, které jsou Klientovi k dispozici, schopnost a
ochota nést rizika, aktuální otevřené pozice, dostupnost finančního krytí. O využití nebo odmítnutí
informací týkajících se finančních prostředků Klient je povinen rozhodnout s ohledem na výše uvedené a
po rozhodnutí za účelem uzavření dané transakce učinit nezbytné kroky a prohlášení. Za případné
rozhodnutí Klienta na základě informací, nebo za jejich neprovedení eBrókerház Zrt. nenese odpovědnost.
Klient není oprávněn dešifrovat IT kód Online obchodní platformy, kopírovat ho, použít systém nebo jeho
kterýkoliv komponent odlišně od účelu uvedeného v této smlouvě nebo jej zneužít.

16. Celá dohoda a dodatky
16.1

Tato dohoda, včetně příloh a jakýchkoli zde uvedených dokumentů, představuje celou dohodu mezi
stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy.
Strany uznávají, že při výkladu této dohody svá dřívější právní prohlášení nepřihlíží.

16.2

eBrókerház Zrt. může tuto dohodu upravit z rozumnýho důvodu v souladu s ustanoveními Obchodních
podmínek - sedm (7) dnů před oznámením klientovi (v závislosti na určité části umožňující kratší období
nebo žádné upozornění).

16.3

eBrókerház Zrt. si vyhrazuje právo upravit tuto dohodu, dle potřeby, mimo jiné z následujících rozumných
příčin: (i) jakákoli zásadní změna, k níž dojde na mezibankovním trhu forex nebo na trzích forex obecně;
(ii) jakákoli změna v činnosti nebo službách společnosti eBrókerház Zrt.; (iii) jakákoli změna na finančních
nebo kapitálových trzích obecně; nebo (iv) jakákoli změna v právním prostředí, v němž společnost
eBrókerház Zrt. vykonává svoji činnost. Z důvodu jakýchkoli změn v příslušné legislativě Klient výslovně
uzná, že možnost jednostranné změny smlouvy ze strany eBrókerház akceptuje. Podmínky a pravidla
jednostranné změny smlouvy podrobně stanoví Obchodní podmínky.

16.4

Tato dohoda nesmí být upravena s výjimkou případů, kdy je tak učiněno písemně nebo elektronicky, a to
řádně pověřeným zástupcem společnosti eBrókerház Zrt. nebo v případě úprav v souladu s článkem 16.2
výše, prostřednictvím oznámení zveřejněného na webové stránce provozované společností eBrókerház
Zrt.

16.5

Bez ohledu na vůli smluvních stran se mění obsah právního vztahu mezi stranami, pokud zákony, kterými
se řídí právní vztahy a jiné regulační prostředí nezávislé na stranách se změní. Tato změna od vstupu, jak
právní prostředí nezávislé na smluvních stran, je platná i v ohledu právního vztahu smluvních stran.

17. Převedení
Společnost eBrókerház Zrt. může převést svá práva a/nebo závazky v souladu s touto dohodou oznámením klientovi,
dodržením příslušných zákonných závazků.
18. Oddělitelnost
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Je-li některé z ustanovení této dohody shledáno neplatným, nelegálním nebo nevymahatelným do daného rozsahu,
zbytek této dohody nebude dotčen a bude vymahatelný v úplném rozsahu povoleném zákonem.

Obchodní smlouva
19. Komunikace
Klient prohlašuje, že má nepřetržitý přístup k internetu. Jazyk písemné komunikace je maďarský a/nebo anglický
jazyk.
Klient podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby eBrókerház Zrt. svou zákonnou povinnost poskytnutí
informací, které ve vztahu ke Klientovi neobsahují osobní údaje, informace a tajemství týkající se cenných papírů,
nebo tajemství chráněné jinými právními předpisy zveřejňoval prostřednictvím zveřejnění na svých webových
stránkách na adrese http://www.iforex.hu/ a/nebo http://www.iforex.hu/ a/nebo http://www.ebrokerhaz.hu/.
Společnost eBrókerház Zrt. Klienta informujte i elektronicky o adrese internetové stránky a uvede, že přesně, v které
části webové stránky je přístupná daná informace. Smluvní strany se dohodly, že tento způsob poskytnutí informací
je v souladu s formou udržování kontaktu mezi stranami.
Zprávy a oznámení musí být klientovi předány na e-mailovém adrese specifikované klientem při registraci na webové
stránce zpřístupněné společností eBrókerház Zrt. , nebo mohou být odeslány na korespondenční adresu, kterou
Společnost zaznamenala při zjištění totožnosti klienta, nebo v jiné části registračního procesu, nebo na jakoukoli jinou
adresu, kterou klient společnosti eBrókerház Zrt. sdělí. Veškerá komunikace zaslaná klientovi/společnosti eBrókerház
Zrt. bude považována za doručenou v okamžiku doručení, bude-li zaslána e-mailem, faxem nebo předána osobně
nebo v případě vyrozumění přes on-line obchodní platformu, nebo při zaslání poštou do dvou (2) pracovních dnů v
případě doručení na území Maďarské republiky a tří (3) pracovních dnů v případě doručení mimo toto území .
Uzavřením této dohody klient výslovně souhlasí, aby byla komunikace prováděna v první řadě přes on-line obchodní
platformu, zveřejněním na webových stránkách provozovaných společností eBrókerház Zrt. (www.iforex.hu;
ebrokerhaz.hu), a e-mailem na adresu zadanou klientem.
V souladu s předchozími udržování kontaktu se svými Klienty a potenciálními Klienty eBrókerház Zrt. provádí v
podobě elektronických dopisů, které mohou být odeslány z oficiální e-mailové adresy Společnosti, nebo z jiné emailové adresy používané Společností. V některých případech zaslání informací a některých právních prohlášení,
zejména, ale ne výlučně, certifikátů, školících materiálů, propagačních nabídek zveřejněných Společností a jiných
dokumentů zveřejněných společností se koná převážně v tomto formátu. Obsah elektronických dopisů zaslaných
zaměstnanci jmenovanými na udržování kontaktů s Klientem a s potenciálním Klientem, nebo osobami jednajícími v
rámci smluvního pracovního vztahu, respektive závislými zástupci se považuje za právní prohlášení dané Společností
v případě, že
1. obsah zaslaného dokumentu je vhodný pro nezměněnou rekapitulaci a
2. e-mailová adresa odesílatele je vhodná pro identifikaci osoby poskytující prohlášení a
3. elektronický list je vhodný pro identifikaci datumu poskytnutí prohlášení a
4. žádným způsobem nezmění tuto Dohodu, nebo obsah Obchodních podmínek a jeho příloh
5. není určen žádným způsobem na uzavření nové Obchodní smlouvy, která zruší tuto Dohodu, nebo Obchodní
podmínky Společnosti.

Oficiální e-mailová adresa Společnosti: info@ebrokerhaz.hu
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Strany se dohodly, že obsah elektronických dopisů odeslaných z e-mailové adresy poskytnuté Klientem při registraci
až do prokázání opačné skutečnosti se považuje za právní prohlášení dané Klientem a podle toho se s ním zachází.

Obchodní smlouva
Strany se také dohodly, že v každém případě bude Klientovi přidělen zvláštní zaměstnanec pro udržování kontaktů a
bude vždy informován o jeho jménu a kontaktních údajích (telefonní číslo, e-mailová adresa). Klient prohlásí, že si je
vědom, že zaměstnanec pro vztahy s Klienty nemůže dát nabídku nad rámec akcí pravidelně ohlášených společností.

20. Vázaný zástupce
eBrókerház Zrt. může zapojit vázaného zástupce, a to v souvislosti s poskytováním svých služeb. Vázaní zástupci jsou
nebo budou registrování u kompetentního nadřízeného úřadu na adrese svého sídla v příslušném členském státu
EHS. Společnost eBrókerház Zrt. si vyhrazuje právo zapojit další vázané zástupce z jakéhokoliv členského státu
EHS a to v souvislosti s poskytováním svých služeb. V takovém případě informuje společnost eBrókerház Zrt. o
takové skutečnosti své klienty při uzavření této dohody nebo v průběhu registračního procesu nebo v případě
stávajících klientů prostřednictvím webové stránky provozované společností eBrókerház Zrt. Právní postavení
závislích zástupců a rozsah jejich práv na zastupování podrobně upravují Obchodní podmínky Společnosti.

21. Telefonování a nahrávání hovorů
21.1

Klient bere na vědomí a souhlasí, že všechny telefonické hovory mezi klientem a společností eBrókerház
Zrt. mohou být nahrávány, a to v souladu s platnými zákony a směrnicemi pro účely použití nahrávky jako
důkazu v případě jakéhokoli sporu mezi klientem a společností eBrókerház Zrt.

21.2

Pro uchovávání a odstranění zvukových záznamů jsou směrodatné pravidla Obchodních podmínek.

22. Právo a jurisdikce
Pro tuto Dohodu jsou směrodatné právní předpisy Maďarska, její ustanovení se vykládají podle maďarské
legislativy. Pro všechny právní vztahy vzniklé mezi Klientem a společností eBrókerház Zrt. jsou směrodatné
ustanovení zákona č. CXXXVIII. z roku 2007 o investiční podnicích a poskytovatelích služeb komoditní burzy,
jakož i o pravidlech jejich povolených činností, ustanovení zákona č. CXX z roku 2001 o kapitálových trzích,
ustanovení zákona č. CXXXVI z roku 2007 o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu a boje
proti nim, ustanovení zákona č. V. z roku 2013 o Občanském zákoníku, ustanovení Nařízení vlády č.
284/2001 (XII. 26.) o způsobu vytvoření a přenosu a bezpečnostních pravidlech zaknihovaných cenných
papírů, dále o pravidlech otevírání a řízení účtu cenných papírů, centrálního účtu cenných papírů a
zákaznického účtu, příslušná ustanovení jiných právních předpisů, Obchodní podmínky a Seznam poplatků
společnosti eBrókerház Zrt. , v případě obchodování na mezinárodní obchodní platformě příslušné
předpisy dané obchodní platformou, s výjimkami stanovenými v jednotlivých smlouvách. Termíny
používané v smlouvách se musí chápat s obsahem stanoveným v právních předpisech, pravidlech
uvedených v předchozím odstavci, své relevantní otázky ve vztahu k nim Klient může položit, v tomto
případě obdrží informace od eBrókerház Zrt.
Zákazník prohlašuje, že byl poučen společností eBrókerház Zrt. o Všeobecných obchodních podmínkách a
jejich přílohách, zejména o Seznamu podmínek společnosti eBrókerház Zrt. , tyto přečetl, porozuměl jim
a přijme je jako na sebe závazné, dále prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírátak, že tyto zná.
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22.1

Obchodní smlouva
22.2

Společnost eBrókerház Zrt. i klient tímto souhlasí, že maďarské obecné soudy budou mít neexkluzivní
jurisdikci v případě jakýchkoli sporů nebo žalob, které se mohou ve spojitosti s touto dohodou nebo
některou z transakcí objevit. Společnost eBrókerház Zrt. a klient takový spor, předloží maďarským soudům
a souhlasí, že eBrókerház Zrt. může podat žalobu na klienta o náhradu jakékoli částky, kterou mu klient
dluží, v jakékoli vhodné jurisdikci.

23. Jazyk
Tato dohoda může být uzavřena v maďarském nebo anglickém jazyce.

24. Platná dohoda
V souladu s předchozím odstavcem své smlouvy eBrókerház Zrt. zveřejní na svých webových stránkách i v jiném
jazyce, než maďarský jazyk. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi touto Dohodou v maďarském jazyce a její verzemi v
jazyce jiném než maďarský jazyk, za právoplatné se považují výlučně ustanovení obsažených v této dohodě, jejichž
přednost strany uznají.

RŮZNÉ
Všechny podmínky stanovené v obchodní smlouvě zůstanou i nadále platné a účinné a budou se vztahovat, mutatis
mutandis, na transakce.
Klient prohlašuje, že si přečetl a porozuměl dodatku a souhlasí, že se bude řídit zde uvedenými podmínkami.
Klient dále prohlašuje, že:


Má plnou právní způsobilost a právo zadávat příkazy k jakýmkoli transakcím zpřístupněným eBrókerház
a provedenými klientem na účtu.



Je (není-li fyzickou osobou) právně registrovanou a platně existující právnickou osobou v souladu se
zákony jurisdikce, do níž jeho organizace spadá a obdržel veškerá usnesení a/nebo oprávnění
vyžadovaná v rámci svých osvědčení o začlenění a práva k provedení transakce a každá osoba
vykonávající a zajišťující tento dodatek nebo transakci jménem klienta je k tomu oprávněna.



Uskutečnění a dodávka tohoto dodatku nebo transakce nenaruší žádné zákony, směrnice, příkazy,
dohody, závazky, rozsudky nebo zásady vztahující se na klienta.

Výše uvedená prohlášení jsou doplněním prohlášení učiněných klientem v obchodní smlouvě a nenahrazují,
neomezují a/nebo nesnižují tak prohlášení již ve smlouvě učiněná.
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eBrókerház Zrt.

Obchodní smlouva

Příloha 1
Upozornění na rizika

Toto upozornění na rizika (“upozornění na rizika”) nemůže a nebude obsahovat veškerá rizika týkající se
obchodování v cizí měně (“Forex”), rozdílových smluv (“CFD”),resp. binárních opcí. Účelem tohoto upozornění je
popsat hlavní rizika obchodování forex, CFD a BOP.
Neměli byste se zapojit do spekulativního obchodování spot forex, CFD a BOP pokud nerozumíte základním aspektům
takového obchodování a jeho rizikům – např. jak se pozice otevírají a zavírají, jak se vytváří zisky a ztráty, jak vám
eBrókerház zpřístupňuje BOP a rozsah vystavení se riziku a ztrátě.
Obchodování ve sot forex, CFD a BOP je spekulativní a zahrnuje vysokou úroveň rizika, které je způsobeno zejména
díky využívání marže. (která zahrnuje pouze malé procento hodnoty obchodované zahraniční měny), změny cen ve
spot forex, transakce CFD a BOP mohou mít za následek výrazné ztráty. Musíte si uvědomit, že při obchodování s
CFD, forex a BOP můžete přijít o marži drženou eBrókerház Zrt. a která slouží k zajištění udržení vaší obchodní pozice.
Proto je obchodování na základě těchto smluv, pokud jde o CFD, forex a BOP vhodné pouze pro osoby, které a) rozumí
a jsou ochotni převzít ekonomická, legální a jiná rizika zahrnutá do takových transakcí a b) jsou finančně schopné
ustát ztráty svých prostředků a jakýchkoli dodatečných prostředků převedených do eBrókerház Zrt. za účelem
zachování jejich pozice.
Měli byste si uvědomovat, že spot forex, CFD a BOP obchodování odpovídá vašim finančním možnostem a postoji k
riziku. Máte-li jakékoli pochybnosti, zda je obchodování s forex, CFD a BOP pro vás vhodné, vyhledejte nezávislou
radu profesionálního finančního poradce. eBrókerház Zrt. takové poradenství neposkytuje.
Zapojením se do obchodování CFD, spot forex a BOP, zadávate příkazy související s pohyby cen stanovených
eBrókerház Zrt. Ceny, které uvádí eBrókerház Zrt. budou zahrnovat (spread, zvýšení (mark-up) nebo snížení (markdown) a to v porovnání s cenami, které eBrókerház Zrt. dostane nebo očekává, že je dostane, pokud se jedná o pokrytí
transakce na mezibankovním trhu nebo s jinou protistranou. Na trzích s cizími měnami je rovněž běžné obchodování
zahrnující tzv. spread, celkový dopad spread může být významný ve vztahu k velikosti marže, kterou zadáváte, a může
vám trochu ztížit rozpoznání velikost zisku z obchodu. Kromě toho, v souvislosti s automatickým posunem transakcí
forex, které neuzavřete, eBrókerház Zrt. si účtuje úrok. Měli byste pečlivě zvážit dopad takových úroků společně s
rozšířením, přirážkami nebo sníženými cenami a vaší schopnosti dosáhnout zisku z obchodování.
“Spekulace” nebo “spekulace na zisk”, které jsou k dispozici v rámci obchodování CFD a forex (tj. Finanční prostředky,
které po vás jsou eBrókerház Zrt. požadovány , je-li pozice otevřená v porovnání se symbolickou velikostí obchodu,
který můžete uzavřít) to znamená, že i malý pohyb může vést k poměrně větším ztrátám i ziskům. Rovněž to znamená,
že relativně malý pohyb může vést k mnohem většímu pohybu velikosti jakékoli ztráty nebo zisku, což pro vás může
být výhodné či nikoliv.
V případě vícesložkových finančních nástrojů jednotlivé události, změny trhu mohou mít vliv na jednotlivé
komponenty i nezávisle a jejich vliv v případě vícesložkových finančních nástrojů se může projevit ve vícenásobném
rozsahu, takže riziko vícesložkových finančních nástrojů může překročit rizika jednotlivých komponentů.
Můžete přijít o všechny vklady u eBrókerház Zrt. jako marži. Zadání určitých příkazů (tj. příkazy „stop-loss“ nebo
„limit“), které slouží k omezení ztrát do určité výše, při obchodování s forex a/nebo CFD však nemusí být vždy účinné
vezmeme-li v potaz tržní podmínky a technologická omezení, které mohou způsobit nemožnost plnení těchto příkazů.
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Rovněž upozorňujeme, že v případě všech příkazů (včetně garantovaných) může dojít ke ztrátě (která by měla být
omezena na co nejmenší), a to během krátkého časového období.

Obchodní smlouva
Jste povinni uhradit eBrókerház Zrt. veškeré ztráty, které jste utrpěli, stejně jako ostatní částky splatné
na základě všeobecných obchodních podmínek pro obchodování forex, CFD a BOP, např. úrok. Pokud se
rozhodnete zapojit do obchodování s CFD, forex a BOP, musíte přijmout tuto míru rizika.
Obchody CFD, forex a BOP se neobchodují na základě pravidel uznávaných nebo určených danou investiční výměnou,
na základě pravidel jiného regulovaného trhu
V důsledku toho, může zapojení se do obchodování CFD a/nebo forex představovat podstatně větší rizika než
investice, které jsou takto obchodované.
eBrókerház zveřejňuje na svých webových stránkách investiční analýzy pro své klienty a pro potenciální klienty. Tyto
analýzy jsou definované v rámci Všeobecných obchodních podmínek. Tato služba není kvalifikovaná jako investiční
poradenství a eBrókerház nezodpovídá za jakékoli škody, které klientovi vzniknou v případě, že klient jedná v souladu
s obsahem analýzy. Platnost a účinnost strategie vzniklé na základě těchto analýz, se může měnit během kolísání na
finančních trzích. Pokud se těmito analýzami řídíte, jste povinni tuto skutečnost zvážit. Možnost zisku nebo ztráty z
transakcí na zahraničních trzích nebo v cizí měně jsou ovlivněny kolísáním sazeb směnných trhů. Transakce zahrnující
zahraniční měny, včetně obchodování s CFD,spot forex a BOP, zahrnují rizika, která nejsou přítomna při obchodování
s investicemi denominovanými zcela ve své domácí měně. Mezi taková rozšířená rizika patří (nejen) rizika související
s politickými nebo ekonomickými změnami v národní měně., která mohou výrazně a trvale pozměnit situaci,
podmínky, obchodovatelnost nebo cenu zahraniční měny. Zisk nebo ztráta z transakcí smluv denominovaných v cizí
měně, (bez ohledu na to, zda jsou obchodované ve vaší nebo jiné jurisdikci), bude rovněž ovlivněn kolísáním
směnných sazeb v případě, že je třeba převést měnovou denominaci smlouvy na jinou měnu. Výše uvedená rizika se
týkají transakcí spot forex, CFD a BOP (včetně, nejen komodit a nástrojů CFD na bázi indexu) a proto je důležité,
abyste je vzali v úvahu.
Obchodovat můžete pouze s CFD, spot forex a BOP, v rámci nichž obchoduje eBrókerház Zrt. s měnami, které
eBrókerház Zrt. zpřístupní. eBrókerház Zrt. se nezavazuje k pokračování ve zveřejňování ke všech takových měn. Trhy
(a jejich ceny), které eBrókerház Zrt. zveřejňuje jsou odvozeny ze základních cen kótovaných na mezibankovním trhu
forex a na relevantním finančním trhu, který se týká nástrojů CFD. eBrókerház Zrt. nemá žádnou kontrolu nad pohyby
v těchto základních cenách , které mohou být nestabilní a i nepředvídatelné. Tyto pohyby ovlivní ceny eBrókerház
Zrt., ať už můžete či nemůžete otevřít a zavřít pozici a cenu, při kterých níž tak můžete učinit.
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eBrókerház Zrt. nepůsobí jako tvůrce trhu a/nebo hlavní osoba ve vztahu ke smlouvám o zahraničních měnách vámi
uzavřenými. Tak eBrókerház Zrt. nemusí pokračovat v provádění jakýchkoli transakcí souvisejících se zahraniční
měnou a může odmítnout převzetí jakéhokoli příkazu a odmítnout jej na základě svého rozhodnutí. Pokud je trh
nestálý, může být obtížné nebo nemožné likvidovat stávající pozici, hodnotit hodnotu otevřených pozic, stanovit
přiměřenou cenu nebo hodnotit míru vystavení se riziku., Toto jsou hlavní příčiny, proč transakce se zahraničními
měnami, CFD a BOP transakce zahrnují zvýšené riziko. Cena uvedená v pokynu klienta a publikovaná na Platformě
pro online obchodování se může lišit od skutečné realizační ceny. Pokud tento rozdíl nepřesáhne příslušnou úroveň
tolerance zveřejněné na webové stránce eBrokerhaz Zrt, bude pokyn klienta realizován za cenu uvedenou na
Platformě pro online obchodování v okamžiku realizace; pokud rozdíl přesáhne úroveň tolerance, bude pokyn
realizován za skutečnou cenu, která je jiná než cena viditelná klientovi, a v případě zásadního rozdílu nebude pokyn
realizován. Limitní pokyny budou vždy realizovány za skutečnou cenu, která se může lišit od ceny uvedené v pokynu,
a to nejen zejména v případě vysoké volatility trhu nebo mezery na trhu. Pokyny na binární opce budou realizovány
za cenu nabízenou Formula Investment House Ltd., jak je uvedena na jejím serveru v okamžiku zadání relevantního
pokynu (skutečná cena). eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. si vyhrazuje právo odmítnout a/nebo odepřít pokyn
na binární opce v případě, že rozdíl mezi cenou platnou v okamžiku zadání příslušného pokynu a cenou platnou v
okamžiku realizace příslušného pokynu přesáhne předem stanovenou úroveň tolerance. Skutečná tržní cena k datu

Obchodní smlouva
provedení se může lišit od ceny zadané v příkazu a zveřejněné na Online Obchodní platformě. Pokud tento rozdíl
přesahuje úroveň tolerance týkající se daného nástroje, zveřejněné na webových stránkách eBrókerház Zrt. , příkaz
se neprovede. Pokud tento rozdíl nepřesahuje úroveň tolerance, devizové transakce a/nebo CFD Transakce se
provádějí v pevné ceně podle příkazu, BOP transakce se provádějí ve skutečné tržní ceně. S ohledem na zahraniční
měnu se obchodování CFD a BOP s eBrókerház Zrt. neprovádí na základě regulované směny, neexistují zde žádné
clearingové instituce nebo jiné centrální protistrany, které by garantovaly naše závazky v rámci uzavřených smluv.
Je možné pouze sledovat výkon eBrókerház Zrt. ve všech obchodech forex, CFD a BOP, které s námi uzavřete a
návratnost marže. Insolventnost nebo neplnění závazků eBrókerház Zrt. a/nebo jeho protistran může mít za
následek, že přijdete o hodnotu na všech pozicích prováděných na vašem účtu u eBrókerház Zrt. a může vám přivodit
další ztráty z otevřených pozic.
Vyplývajíc z online systému obchodování Online obchodní platformy, zadané příkazy - v závislosti na jejich povaze se mohou v rámci obchodování na trhu okamžitě a neodvolatelně uplatnit, jejich stažení, změna není možné ve všech
případech. Online Obchodní platforma je plně automatizovaná, v důsledku toho všechny operace, které lze realizovat
prostřednictvím platformy - při existenci podmínek legálního použití - můžete samostatně provést, to znamená bez
využívání odborníků společnosti eBrókerház Zrt. Tato skutečnost naléhavě vyžaduje zadání promyšlených příkazů,
při znalosti relevantních informací, přiměřenost jednotlivých operací eBrókerház Zrt. nemůže zkoumat. Riziko
nedostupnosti, provozních poruch Online obchodní platformy nesete Vy.
eBrókerház Zrt. může mít přístup k informacím, které vám nejsou k dispozici, může získat obchodní pozice za ceny,
které vám nejsou k dispozici, a může mítzájmy, které se liší od těch vašich. eBrókerház Zrt. nemá žádnou povinnost
poskytnout vám informace o trhu či jiné informace, které vlastní, ani změnit nebo upustit od našeho vlastního
obchodování.
V případě jakýchkoliv nejasností, prosím kontaktujte náš tým podpory na +36-1-8808-400
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eBrókerház Zrt.

Obchodní smlouva

Příloha 2
Slovníček pojmů

“Účet” nebo “Obchodní účet” znamená klientův účet zřízený Bszt. § 4, (2) bod 69, ve smyslu Tpt. § 5, § (1) bod 130,
mající takové vlastnosti , jaké jsou stanovené v obchodní smlouvě klienta s iFOREX.
"Zákaznický účet" účet pro registraci finančních nástrojů Klienta, vedený investiční společností, úvěrovou institucí,
poskytovatelům služeb na komoditním trhu, správcem investičních fondů.
“Automatické ukončení” má význam , který je stanovený v části 10.2. “Pracovní den” znamená den, kdy jsou banky
v Maďarsku otevřené.
“Zásady týkající se peněz klienta” znamenají zásady týkající se peněz klienta vysvětlené ve všeobecných obchodních
podmínkách.
“Uzavření transakce” znamená provedení transakce, která je proti směru a ve velikosti zcela opačného významu ve
velikosti (množství nebo částce), jako která je ekvivalentem otevření transakce (, která pak následně způsobuje zisku
nebo ztráty zisk nebo ztrátu.
“Poplatek” je jakýkoli poplatek účtovaný iFOREX v souladu s touto smlouvou a transakcemi, které klient uzavřel.
“Evropské hospodářské společenství” jsou členské státy EU (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká Republika,
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) a Island,
Lichtenštejnsko a Norsko.
“Finanční trhy” jsou mezinárodní finanční trhy, jejichž měna a ostatní směnné sazby jsou stanoveny v rámci obchodu.
“Krytí” je minimální marži požadovanou iFOREX od klienta, která má být vložena na účet pro účely zahájení
obchodování, prostřednictvím jakékoliv transakce v souladu s částí 4.
“Dohled” je Maďarská národná banka, adresa: 1013 Budapešť Krisztina körút 39.; adresa pro zasílání písemné
komunikace: H-1534 Budapešť, BKKP Postafiók: 777 Maďarsko; webová stránka: www.pmnb.hu.
“On-line obchodní platforma” je FXnet On-line obchodní platforma poskytována klientovi společností eBrókerház ve
vztahu k obchodnímu účtu.
“Otevření transakce” je otevření transakce klientem prostřednictvím on-line obchodní platformy.
“Rollover” je změnu data hodnoty transakce na příslušnou budoucí sazbu během nastavení sazby. Mechanismus
zahrnuje současné uzavření stávající pozice a otevření nové pozice.
“Příkaz Stop Loss” je příkaz k uzavření nebo k otevření pozice pokud tržní cena dosáhne orientační ceny, která je
méně dobrá než orientační cena na trhu v okamžiku uskutečnění příkazu.
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“Hodnota data” znamená datum provedení transakce.

Obchodní smlouva
"Bszt." Zákon č. CXXXVIII. z roku 2007 o investiční podnicích a poskytovatelích služeb komoditní burzy, jakož i o
pravidlech jejich povolených činností
"Tpt." Zákon č. CXX z roku 2001 o kapitálových trzích "Ptk." Zákona č. V. z roku 2013 o Trestním zákoně.
"Pmt." Zákon č. CXXXVI z roku 2007 o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu a boje proti nim.
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Příloha 3
Dodatek k obchodní smlouvě
Umožňující obchodování s měnovými páry, komoditami, akciemi a indexy CFD
1. ROZSAH
eBrókerház a klient uzavřeli obchodní dohodu pro účely provádění transakcí v zahraničních směnných kurzech a
eBrókerház a klient si přejí provést příkaz nebo příkazy k provedení transakcí na bázi cen měnových párů, komodit,
akcií a indexů, v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami stanovenými v tomto dodatku (Dále: Dodatek).
Tento dodatek doplňuje a upravuje obchodní dohodu tak, jak je stanoveno níže.
Výraz vyjádřený velkými písmeny nese význam, který mu byl přiřazen v obchodní dohodě.
V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi obchodní smlouvou, a tímto dodatkem se za rozhodná považují
ustanovení tohoto dodatku.

2. SLUŽBY
eBrókerház se dohodne s klientem a klient souhlasí, že může, v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami
tohoto dodatku a obchodní smlouvy, zadávat příkazy k provádění transakcí s měnovými páry, komoditami, akciemi
a indexem CFD na bázi takových měnových párů, komodit, akcií a indexů, tak, jak jsou zveřejněné společností
eBrókerház, dle výhradního a výlučného rozhodnutí společnosti eBrókerház Zrt.
Klient bere na vědomí a souhlasí, že co se týká komodit, měnových párů CFD nebude mít nárok vyžádat dodávku
jakékoli komodity ani po něm nebude vyžadována žádná dodávka komodity, měny ani nezískává právo, nárok a/nebo
zájem o vjakékoli komoditu, měnu.
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že co se týká jakéhokoli akciového indexu CFD, nebude existovat žádná dohoda
o nákupu nebo prodeji akcií a nemůže to vést k dodání akcií klientovi nebo práva, zájmu a/nebo nároku na některé
s nimi související výhody.

3. INFORMACE
Všechna obchodní pravidla týkající se měnových párů, komodit, akcií a indexů CFD (včetně, nejen: tržních hodin,
minimálního a maximálního množství, požadavků na margin a data expirace jak je definováno níže) pro každý měnový
pár, komoditu, akcii a index CFD zveřejněnou eBrókerház jak je stanoveno na relevantní stránce s informacemi o
komoditách
na
webových
stránkách
provozovaných
společností
eBrókerház
(www.iforex.hu;

www.ebrokerhaz.hu)
Všechna obchodní pravidla týkající se indexu CFD (včetně, nejen. Tržních hodin, dat expirace jak jsou definována níže)
pro každý index publikovaný společností eBrókerház jsou uvedena na relevantní stránce s informacemi na webové
stránce provozované společností eBrókerház.
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4. SMLUVNÍ CENA

Obchodní smlouva
eBrokerhou uvádí ceny pro každý měnový pár, komoditu, akcii a index zvejřejněného společností eBrókerház
v obvyklé měně finančního trhu, na němž jsou relevantní budoucí smlouvy obchodované. V souladu s výše
uvedeným, ceny jednotlivých měnových párů, komodit, akcií a indexů mohou být uvedeny v různých měnách.
5. OMEZENÍ POZIC A TRANSAKCÍ
eBrókerház si vyhrazuje právo omezit počet otevřených pozic, které klient může otevřít či spravovat na svém účtu.
eBrókerház si rovněž vyhrazuje právo, dle svého výhradního a absolutního uvážení, odmítnout přijetí jakékoli žádosti
o otevření nové transakce nebo navýšení stávající transakce.
Klient bere na vědomí, že jednotlivé transakce související s budoucími smlouvami mohou být obchodovány na
různých finančních trzích a proto může být takové obchodování k dispozici pouze během provozní doby daného
finančního trhu. eBrókerház může omezit a/nebo odmítnout přijetí příkazu mimo provozní dobu relevantního
finančního trhu.

6. EXPIRACE TRANSAKCÍ
6.1

CFD na spoty a forwardy
CFD, jejichž podkladová aktiva jsou spotovými/forwardovými transakcemi se obchodují po dobu dvou (2)
pracovních dní. Všechny otevřené spotové a forwardové CFD pozice, které se neuzavřou před dosažením
data své hodnoty, překlopí společnost na období dalších dvou (2) pracovních dní tak, aby pozice zůstaly
otevřené. Po realizaci takového překlopení se veškeré otevřené pozice upraví (debitováním nebo
kreditováním, v závislosti na tom, jakou pozici drží klient – dlouhá/krátká), aby odrážely úpravu úroků mezi
těmito dvěma obdobími. Úprava pozice může zahrnovat i zvětšení rozsahu marže.

6.2

CFD na futures kontrakty
CFD, jejichž podkladová aktiva jsou futures kontrakty se obchodují ve spojení s obdobími, ve kterých se
obchodují podkladové futures kontrakty, avšak za předpokladu, že společnost může nastavit datum hodnoty
pro každý CFD na futures kontrakt, které může být dřívější než skutečné datum expirace podkladového
futures kontraktu. Všechny otevřené CFD pozice futures kontraktů, které se neuzavřou před dosažením data
své hodnoty, překlopí společnost na datum dosažení hodnoty dalšího kontraktu tak, aby pozice zůstaly
otevřené. Po realizaci takového překlopení se zůstatek klienta upraví tak, aby odrážel rozdíl mezi cenou
expirovaného kontraktu a cenou nového kontraktu, a všechny související limitní pokyny se upraví podle
nového futures kontraktu. Úprava zůstatku může zahrnovat i zvětšení rozsahu marže. Během takového
překlopení může společnost využít požadavky na vyšší marži.
CFD na akcie
CFD, jejichž podkladová aktiva jsou akcie (“CFD na akcie”) se obchodují ve spojení s obdobími, ve kterých se
obchodují podkladová aktiva. Aniž by se odchýlila od této Dohody, ukončí společnost CFD transakce na akcie
v případě výskytu událostí uvedených v přiložené příloze a dohodě. V takovém případě bude cenou úhrady
poslední obchodovaná cena nebo cena před okamžikem ukončení.
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6.3

Obchodní smlouva
Klient bere na vědomí, že je jeho povinností seznámit se s dobou uzavření, modifikací, případným rozpětím
nebo odměnou, požadavky na marži, které může společnost použít při uzavírání expirující transakce. Tyto
informace lze nalézt na webových stránkách společnosti. Klient tímto nevratně pověřuje společnost k
aplikaci zde popsaných modifikací a implementaci souvisejících právních důsledků, zejména k debitování
nebo kreditování jeho zůstatku nebo pozice v souladu s výše uvedenými podmínkami.
Na základě CFD, jejichž podkladovými aktivy jsou akcie nebo futures kontrakty se zůstatek klienta kredituje
nebo debituje na každodenní bázi, přičemž úrokové sazby závisí na pozici (long/short-dlouhá/krátká) držené
klientem, která bude stanovena na bázi úrokové sazby měny aplikované na příslušném mezibankovním trhu,
na měně, ve které se s aktivem obchoduje, a která může obsahovat také rozpětí marže (“financování přes
noc”).

7. POZASTAVENÍ TRHU A VYŠKRTNUTÍ ZE SEZNAMU
Pokud je někdy obchodování na příslušném finančním trhu nebo obchodování podkladového aktiva pozastaveno,
společnost eBrókerház musí také pozastavit obchodování příslušných CFD a musí vypočíst hodnotu aktiva s ohledem
na poslední obchodovanou cenu před pozastavením, která je rozumně určena společností eBrókerház v případě, že
během pracovního dne, během něhož k pozastavení dojde, nejsou uskutečněny žádné obchody. V případě, že výše
uvedené pozastavení pokračuje po dobu pěti pracovních dnů, může se společnost eBrókerház rozhodnout, na základě
svého výhradního a výlučného uvážení, o času uzavření a ceně takového aktiva. Během V průběhu trvání transakce,
jejíž obchod je pozastavený, má společnost eBrókerház právo ukončit transakci na základě svého vlastního uvážení a
upravit nebo změnit požadavky na sazby související s danou transakcí.
Jestliže bude finančním trhem oznámeno, že v souladu s pravidly takového finančního trhu bylo z jakéhokoliv důvodu
pozastaveno (nebo bude pozastaveno) zalistování, obchodování nebo veřejné stanovení cen příslušných
podkladových aktiv a nedojde neprodleně k jejich opětovnému zalistování, obchodování nebo stanovení cen na
konkrétním nebo jiném příslušném finančním trhu nebo systému pro obchodování (včetně úpadku společnosti, která
vydala podkladovou akcii), bude doba uzávěrky CFD přiměřená doba před datem expirace, kdy je společnost
oprávněna uzavřít příslušnou transakci. Společnost je oprávněna stanovit další příslušný finanční trh nebo dobu
uzávěrky, přičemž závěrečnou cenou bude cena řádně oznámená společností eBrékerház klientovi.
Pokud se společnost, jejíž akcie představují podkladová aktiva na CFD, dostane do platební neschopnosti, nebo dojde
k jejímu zrušení, musí společnost uzavřít veškeré otevřené pozice v CFD a zrušit veškeré limitní pokyny vztahující se
k takovému podkladovému aktivu. Datem uzávěrky bude datum platební neschopnosti.
Jestliže je podkladové aktivum předmětem opatření společnosti (corporate action), musí společnost stanovit dobu
uzávěrky, která bude před (je-li to možné) dobou opatření společnosti a uzavřít veškeré příslušné transakce v době
uzávěrky. Společnost si dále vyhrazuje právo dle svého uvážení určit vhodnou úpravu, která má být provedena s
ohledem na cenu nebo množství transakcí, kterou považuje za vhodnou v souvislosti s účtem, za účelem zmírnění
nebo koncentrování dopadu opatření společnosti. Konkrétní pravidla společnosti pro obchodování s ohledem na
opatření společnosti, jakož i jakákoliv známá budoucí opatření společnosti jsou zahrnuta v Podmínkách pro
obchodování a jsou k dispozici na webových stránkách.
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V případě rozdělení peněžních dividend ve vztahu k CFD na akcie bude úprava dividend provedena k zůstatku klienta
s ohledem na podkladové pozice akcií držené klientem na konci obchodního dne, který předchází datu bez dividend.

Obchodní smlouva
Úprava dividend bude vypočtena společností na základě velikosti dividend, velikosti pozice klienta, zdanění (v případě
potřeby) a v závislosti na tom, zda se jedná o nákupní nebo prodejní transakci, přičemž u dlouhých (long) pozic musí
být úprava připsána k zůstatku klienta a u krátkých (short) pozic musí být úprava odečtena od zůstatku klienta.
Dividendy budou připsány nebo odečteny od zůstatku klienta mimo dobu obchodování s podkladovými akciemi a
před otevřením dalšího dne obchodování akcie, a jsou podmíněny držením příslušné pozice klientem v době
přizpůsobení dividend. S cílem udržet reálnou hodnotu vlastního kapitálu klienta až do otevření dalšího dne
obchodování upraví společnost pozici klienta v souladu s výší dividend odepisovaných ze zůstatku nebo připisovaných
k zůstatku klienta.
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Příloha 4
Dodatek k obchodní dohodě umožňující obchodování s binárními opcemi
1. ROZSAH
a. eBrókerház a klient uzavřeli obchodní dohodu pro účel provedení transakcí s měnovými kurzy a eBrókerház a
klient si přejí zadat příkaz nebo příkazy k binárním opcím, které podléhají podmínkám stanoveným v tomto
dodatku (Dále: dodatek).
b. Tento dodatek doplňuje a upravuje obchodní dohodu tak, jak je uvedeno níže.
c. Výrazy vyjádřené velkými písmeny, které zde nejsou jinak definované, mají význam, který je jim přisouzen v
obchodní dohodě.
d. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi obchodní dohodou a tímto dodatkem, se za rozhodná
považují ustanovení tohoto dodatku.

2. POPIS PRODUKTU A TYPY DOSTUPNỲCH OPCÍ
V průběhu obchodování s finančními deriváty popsanými jako „binární opce“ získá kupující opce právo na výplatu
platby za poplatek za opci. Výše výplaty je dohodnuta předem a musí být vyplacena, pokud směnný kurz daného
aktiva dosáhne určitě úrovně (úrovně trigger), a to v případě obchodování One Touch a Double One Touch opcemi,
nebo naopak, v průběhu obchodování opcemi No Touch a Double No Touch, kdy směnný kurz takové aktiva nesmí
dosáhnout úrovně trigger. Předmět musí být v souladu s výše uvedeným Payout a v při obchodování s binárními
opcemi. Poplatek za opci musí být vypočten jako procento z výplaty. Monitorování úrovně trigger začíná při uzavření
transakce a končí okamžikem vymahatelností opční dohody. Nebezpečí pro prodávajícího a kupujícího opce je
vzájemně omezeno a předem stanoveno. Potenciální ztráta pro kupujícího je maximalizována poplatkem za opci,
zatímco potenciální ztráta prodejce opce je omezena do výše výplaty. Zisk z každé binární opce musí být uveden ve
specifických podmínkách nabízené binární opce.

Typy opcí
Typy opcí One Touch:
Kupující opce získá právo na výplatu, pokud směnný kurz aktiva dosáhne úrovně trigger a prodávající je povinen
uhradit kupujícímu výši výplaty.
Double One Touch:
Pokud směnný kurz aktiva dosáhne některé z úrovní trigger, kupující získá právo na výplatu a prodávající je povinen
uhradit kupujícímu výši výplaty.
No Touch:
Kupující získá právo na výplatu a prodávající je povinen uhradit platbu pokud směnný kurz takového aktiva nedosáhne
úrovně trigger.
Double No Touch:
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Kupující získá právo na výplatu a prodávající je povinen ji uhradit pokud směnný kurz takového aktiva nedosáhne
některé z úrovní trigger.

Obchodní smlouva

3. SLUŽBY
a. eBrókerház souhlasí, že umožní klientovi a klient souhlasí, že na základě všeobecných obchodních podmínek
tohoto dodatku a obchodní smlouvy, zadá příkazy týkající se binárních opcí na základě měnových párů,
komodit, indexů, podílů nebo jiných finančních nástrojů (dále „základní aktivum“), tak jak budou uveřejněny
společností eBrókerház, dle výhradního a výlučného uvážení eBrókerház.
b. Prostřednictvím naší on-line obchodní platformy lze ve vztahu k transakcím s binárními opcemi poskytnout
pouze následující příkazy


CALL (nad) – nákup opce call;



PUT (pod) – nákup opce put;

Společnost zpřístupní zveřejněním na webové stránce společnosti a/nebo obchodní platformě aktuální cenu platnou
pro měnový pár, komoditu, index, akcii nebo jiné finanční aktivum nebo nástroj a v souvislosti s takovými aktivy
nabídne klientovi příležitosti zadat příkaz CALL nebo PUT. Každá transakce musí mít specifikovanou dobu expirace.
Společnost očekává, že aktuální ceny budou přiměřeně souviset s cenami takových finančních nástrojů, které
jsou na trhu k dispozici. Společnost neposkytuje žádnou záruku, vyjádřenou explicitně nebo implicitně, že uvedené
ceny představují ty, které převažují na trhu.

4. INFORMACE
Všechny platné směrnice, pravidla a ostatní typy informací (týkající se nejen provozní doby, minimálního a
maximálního obchodovaného množství, dat expirace definovaných níže), a které se týkají binárních opcí, musí být
zveřejněny na webové stránce eBrókerház (www.iforex.hu).

5. CENY
Klient rozumí a souhlasí, že cena opce (poplatek za opci) bude po zakoupení opce odečtena z účtu.
V případě, že základní aktivum nebude měnovým párem, společnost eBrókerház zveřejní poplatek za opci v měně
použité na relevantním finančním trhu. V souladu s výše uvedeným mohou být poplatky za různé opce stanoveny v
různých měnách.

6. DATA EXPIRACE
Klient rozumí a souhlasí, že v případě základního aktiva, jehož se transakce týká, je datum expirace stanoveno
příslušným finančním trhem a společnost eBrókerház má právo uzavřít jakoukoli opci a to na základě komodity,
indexu nebo podílu bez předchozího oznámení klientovi přiměřenou dobu před takovým datem expirace (takový čas
je označovaný jako "čas uzavření" a příslušná expirující transakce je označovaná jako "expirující transakce"), a to dle
svého výhradního a výlučného uvážení. Společnost eBrókerház musí uvést čas uzavření každé komodity, indexu a
podílu a jejich související opce v relevantní komoditě, indexu a tyto informace sdílet na webové stránce EBRÓKERHÁZ.
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Klient bere na vědomí, že je povinností klienta informovat se o čase uzavření a jakýchkoli poplatcích, které si může
eBrókerház účtovat, vyplývající z uzavření expirující opce.

Obchodní smlouva

7. RELEVANTNÍ FIREMNÍ UDÁLOSTI
Klient bere na vědomí a souhlasí, že je-li základním aktivem index nebo akcie, potom mohou obchodovanou opci
ovlivnit určité korporátní události (vztahující se k vydavateli základní akcie nebo vydavateli akcie, jež tvoří základ pro
výpočet indexu).
Korporátní událost – prohlášení emitenta akcie, z nichž vychází finanční nástroj, včetně, bez omezení, pokud jde o
některé z následujících podmínek, : (i) členění, konsolidace nebo reklasifikace podílů, zpětné odkoupení akcií nebo
zrušení nákupu nebo distribuce akcií stávajícím akcionářům ve formě bonusu , kapitalizace nebo podobné záležitost;
(ii) distribuce stávajícím držitelům základních podílů akcií, jiného kapitálu nebo cenných papírů zaručujících právo na
výplatu dividend nebo výnosů z likvidace, práv nebo záruk zaručujících distribuční podíly, v jakékoli formě platby (v
hotovosti nebo jinak) za nižší než převažující tržní cenu podílu, tak jak stanoví společnost, nebo (iii) jakákoli jiná
událost týkající se podílů, analogová vůči výše uvedeným událostem nebo jinak ovlivňující tržní hodnotu akcií.
Klient souhlasí, že společnost eBrókerház se tímto výslovně zříká své zodpovědnosti za ztráty vyplývající z výše
uvedených korporátních událostí.
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Příloha č. 5
Obchodní smlouvy společnosti eBrókerház Zrt.
Dohoda o zřízení kauce
Touto Dohodou Strany zřizují kauci na zajištění všech pohledávek společnosti eBrókerház Zrt. vůči Klientovi,
pocházející z právního vztahu zaměřeného na využití investičních služeb, doplňkových investičních služeb, na
peněžních prostředcích, pohledávkách evidovaných na zákaznickém účtu Klienta, dále na finančních nástrojích všeho
druhu stanovených v zákoně č. CXXXVIII z roku 2007 [Bszt.]§ 6, bez ohledu na to, zda před nebo po uzavření této
smlouvy se staly majetkem Klienta. Předmětem kauce, zejména, ale ne výhradně, je zůstatek na účtu Klienta a
finanční nástroje registrovány na účtu Klienta. Výnosy kauce sdílejí právní osud kauce. Pohledávky zákaznických účtů
musí být brány v úvahu v jejich nominální hodnotě, dalších finančních nástrojů v tržní hodnotě veřejné, v případě její
neexistence v hodnotě, která v dané době může být určena nezávisle na strany.
Kauce slouží k uspokojení pohledávek eBrókerház Zrt. , pocházejících z poskytnutí služeb pro Klienta na základě
aktuální stávající nebo budoucí smlouvy o poskytování investičních služeb a/nebo doplňkových investičních služeb.
Pohledávky zajištěné kaucí pokrývají povinnosti Klienta vůči společnosti eBrókerház Zrt. platit poplatky a provize
vzniklé v souvislosti s vedením účtu a využití služeb, které jsou uloženy Klientovi podle Seznamu poplatků; poplatky
za převody, na částku marže (spread) aplikované Společností; na plnou částku škod a jejich případných poplatků
způsobených společnosti eBrókerház Zrt. porušením smlouvy ze strany Klienta, nebo vyplývající z mimosmluvní
odpovědnosti Klienta, včetně závazků a nákladů z jakýchkoli nucených obstarání nebo z nucených prodejů a s nimi
souvisejících závazků a nákladů; nároky třetích osob, vzniklých proti společnosti eBrókerház Zrt. v důsledku činnosti
nebo opomenutí povinnosti Klienta, v případě ztráty na platební povinnost Klienta vůči společnosti eBrókerház Zrt.
; jakož i na úroky z prodlení, sankce, náklady vymáhání pohledávek a kauce a na potřebné náklady vynaložené na
předmět kauce.
Smluvní strany se dohodly, že eBrókerház Zrt. své právo na uspokojení pohledávek může přímo uplatnit vznikem
práva na uspokojení pohledávek, s přihlédnutím na podmínky na trhu a jménem Klienta, bez předchozího oznámení
Klienta může prodat předmět kauce. V rámci použití kauce, během přímého uspokojení pohledávka zákaznických
účtů se má brát v úvahu v nominální hodnotě, ostatní finanční nástroje v jejich veřejné tržní hodnotě. V případě
finančních nástrojů, u nichž neexistuje veřejně upsána tržní cena, prodej se provádí aplikováním nabídky v tržní ceně.
Po uplatnění kauce (po prodeji předmětu kauce) společnosti eBrókerház Zrt. je bez odkladu, nejpozději do tří
pracovních dnů uložena povinnost vyúčtování. Část z kupní ceny, která přesahuje pohledávku společnosti eBrókerház
Zrt. a která byla přijata z prodeje finančních nástrojů během uplatnění práva na kauci, eBrókerház Zrt. Customer
připíše ve prospěch zákaznického účtu Klienta.
Při prodeji - dle uvážení společnosti eBrókerház Zrt. - Má být využit nejlehčí zlikvidovateľný finanční nástroj. Z
nástrojů Klienta, sloužící jako kauce, eBrókerház Zrt. může prodat takové množství, ze kterého se jí pohledávka
uhradí.

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.
PSZÁF engedélyszám III/73.059-4/2002., III/73.059/2000.
Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-044141
Cím: Magyarország- 1054 Budapest, Szabadság tér 14, Hungary. Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
Email: info@ebrokerhaz.hu; Honlap: www.iforex.hu; www.eBROKERHAZ.hu

34

CA01012017

V případě Klienta, který je považován za spotřebitele, pravidla kauce se aplikují s následujícími dodatky: V případě
finančních nástrojů, u nichž neexistuje veřejně upsána tržní cena, způsob hodnocení: kupní cena skutečně dosažená,
ale ne méně než 50 (padesát) procent průměrné ceny OTC zjistitelné v době prodeje; při absenci zjistitelné průměrné
ceny OTC, 25 (dvacet pět) procent nominální hodnoty; v tomto případě finanční nástroj při vyúčtování nelze brát v
úvahu na nižší hodnotě, než cena stanovená výše uvedeným způsobem hodnocení. V případě přímého způsobu
uspokojení v ohledu způsobu prodeje strany stanoví, že Společnost je povinna prodat předmět kauce takovým

Obchodní smlouva
způsobem, jako kdyby Klient dal příkaz k prodeji nástroje podle Nejlepší politiky provedení Společnosti. Horní mez
pohledávky zaručené kaucí (limitní částku) Strany mohou stanovit v samostatné dohodě, v případě absence takové
vyčíslené pevné částky stanovené v samostatné dohodě, částka zajištěné pohledávky je maximálně 100.000.000, HUF (jedno sto milionů HUF), nebo ekvivalent této částky v cizí měně.
Neplatnost některého ustanovení této dohody nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této dohody.
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Příloha č. 6
Obchodní smlouvy společnosti eBrókerház Zrt.
Seznam neetických obchodních strategií

Společnost eBrókerház Zrt. považuje následující obchodní strategie za neslučitelné s existujícími etickými tržními
postupy. Použití i jedné z těchto strategií se považuje ve smyslu bodu 9.1 f) Obchodní smlouvy za důvod pro
odstoupení od smlouvy.
Skalpování je obchodní strategie, v jejímž rámci obchodník se snaží získat velké zisky drobnými změnami směnných
kurzů. Obchodníci působící s tímto způsobem denně uzavírají transakce v počtu od deseti až po několik stovek, v
naději, že nižší změny směnného kurzu je snazší sledovat, než ty větší.
Obchodování na základě zpráv (News trading) je obchodní strategie, v rámci které obchodník uzavírá transakce na
základě ekonomických oznámění. Různé ekonomické zprávy, hlášení a další novinky mají krátkodobé, nikoli trvalý
účinek na některých trzích.
V rámci algoritmického obchodování obchodník využívá různá elektronická zařízení na odesílání příkazů na základě
algoritmu, které obsahují předem naprogramované instrukce pro obchodování. Tyto se mohou mnohým způsobem
měnit, počínaje od načasování příkazu, přes cenu a množství, až po jiné aspekty. Příkazy takového druhu jsou
zahájeny často pomocí tzv. "robota", bez lidského zásahu.
Obchodování API (rozhraní pro programování aplikací) znamená aplikaci programovacího rozhraní, a zahrnuje
všechny případy, kdy obchodník během obchodování používá software, aby vytvořil propojení s jinými programy. API
v tomto případě působí jako jistý druh prostředníka, pokud je to nutné, postoupí příkazy a načte informace.
Během vícenásobného otevření účtů obchodník otevře dva, nebo více účtů s cílem neoprávněně znásobit slevy a
bonusy spojené s jednotlivými účty.
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