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český překlad této Dohody je Vám poskytnut pouze pro usnadnění. V případě rozporu má 

přednost anglická verze. 

 

Smlouva s VIBHS klientem 
1. Podmínky  

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy vám („Klientovi“) my („VIBHS 

Financial Limited“) zašleme kopii Smlouvy podepsanou vámi, nebo k datu, kdy 

vám poprvé poskytneme Služby, bude-li to dříve. 

2. Definice 

2.1 Není-li v odstavci 2.2 stanoveno jinak, nebo nevyžaduje-li to kontext 

jinak, budou mít slova a fráze definované v pravidlech Úřadu pro 

finanční chování Spojeného království („FCA“) stejný význam při použití 

v této Smlouvě. 

2.2 Následující slova a fráze budou mít následující význam: 

Účet Jeden nebo více účtů námi vedených s ohledem 

na vaše aktiva a závazky vznikající v souvislosti s 

vaším jednáním s námi; 

Zákon Zákon o finančních službách a trzích z roku 2000, 

ve znění Zákona o finančních službách z roku 

2012; 

Smlouva Podmínky této smlouvy společně s jakýmkoli 

Oznámením o zveřejnění rizik, Zásadami 

realizace a/nebo Zásadami střetu zájmů, které 

jsme vám poskytli nebo jsme vás upozornili, že 

jsou k dispozici na naší webové stránce, a které 

pravidelně aktualizujeme; 

The Czech translation to the Agreement is provided for convenience only. In case of 

contradiction, the English version shall prevail. 

 

VIBHS Client Agreement 
1. Terms  

This agreement will take effect on the date that we ("VIBHS Financial Limited") 

send to you ("the Client") a copy of the Agreement signed by you or if earlier, 

on the date when we first provide you with the Services. 

2. Definitions 

2.1 Save where provided in clause 2.2 or the context otherwise requires 

words and phrases defined in the rules of the Financial Conduct 

Authority of the United Kingdom (“FCA”), shall have the same meanings 

when used in this Agreement. 

2.2 The following words and phrases shall have the following meanings: 

Account One or more accounts maintained by us in 

respect of your assets and liabilities arising in 

connection with your dealings with us; 

Act The Financial Services and Markets Act 2000 as 

amended by the Financial Services Act 2012; 

 

Agreement The terms of this agreement together with any 

Risk Disclosure Notice, Execution Policy and / or 

Conflict of Interest Policy provided to you by us 

or notified to you as appearing on our website 

and as periodically amended by us; 
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Aktiva Veškeré vaše hotovostní zůstatky, pozice 

derivátů, investice, práva na výplatu hotovosti 

nebo dodání investic nebo komodit a veškerá 

vaše aktiva, která mohou být kdykoli zastoupena 

zápisem na straně Dal nebo na straně Má dáti na 

vašem Účtu, včetně, bez omezení, aktiv v našem 

držení nebo v držení kteréhokoli z našich 

spolupracovníků nebo ve vlastnictví nebo pod 

kontrolou nás nebo takových spolupracovníků a 

zadržená aktiva nebo práva nebo nároky 

vznikající ve vztahu ke zprostředkujícímu 

makléři, burze, tržnímu operátorovi, 

zúčtovacímu domu nebo depozitáři nebo vůči 

výše uvedeným, jejichž prostřednictvím nebo s 

nimiž jsou transakce vaším jménem prováděny 

nebo zúčtovány; 

Spolupracovník Má význam, který mu připisují Pravidla FCA; 

Pracovní den Jakýkoli den, který není sobota, neděle nebo 

státní svátek v Londýně, v Anglii, ve Spojeném 

království; 

Účtovaná aktiva Má význam uvedený v kapitole 13; 

Formulář žádosti 

klienta 

Formulář žádosti klienta, který vyplníte a 

podepíšete v souladu s touto Smlouvou; 

 

Pravidla týkající 

se peněz klienta 

Pravidla stanovená v Příručce o aktivech klientů 

FCA, která tvoří součást Pravidel FCA; 

Záruka Znamená Záruka pro účely Pravidel FCA; 

Assets All your cash balances, derivatives positions, 

investments, rights to the payment of cash or the 

delivery of investments or commodities and all 

and any other assets of yours which may at any 

time be represented by an entry on or standing 

to the credit of your Account including without 

limitation assets held by us or any Associate of 

ours or in our or such Associate’s possession or 

control and assets held with or rights or claims 

arising in relation to or against any intermediate 

broker, exchange, market operator, clearing 

house or depositary through or with which 

transactions on your behalf are executed or 

cleared; 

 

 

Associate Has the meaning ascribed to it in the FCA Rules; 

Business Day Any day which is not a Saturday, Sunday or a 

bank holiday in London, England United 

Kingdom; 

Charged Assets Has the meaning given in clause 13; 

Client 

Application Form 

The Client Application Form to be completed and 

signed by you in accordance with this 

Agreement; 

Client Money 

Rules 

The rules set out in the FCA’s Client Assets 

Sourcebook, forming part of the FCA Rules; 

Collateral Shall mean Collateral for the purposes of the FCA 

Rules; 
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Deriváty Termínované obchody, opce, smlouvy o 

rozdílech ceny a záruky; 

EHP Evropský hospodářský prostor; 

Způsobilá 

protistrana 

Znamená strana způsobilá pro účely Pravidel 

FCA, která mohou, například, zahrnovat 

investiční firmy, úvěrové instituce, pojišťovny, 

autorizované programy kolektivních investic, 

penzijní fondy, národní vlády, centrální banky, 

nadnárodní instituce; 

 

Případ prodlení Má význam uvedený v kapitole 11; 

ESMA Evropský úřad pro cenné papíry a trhy 

FCA Úřad pro finanční chování; 

Pravidla FCA Pravidla, požadavky, pokyny a směrnice Úřadu 

pro finanční chování ve Spojeném království 

nebo jakýkoli nástupnický orgán, ve znění 

pozdějších předpisů; 

Páka Znamená páku pro účely Pravidel FCA a podle 

definice v rámci ESMA. 

Marže Znamená marže pro účely Pravidel FCA; 

 

Úroveň uzavření 

marže (MCO) 

Procento celkové marže, kterou musí klient 

udržovat na svém účtu, aby zabránil uzavření 

probíhajících příkazů a/nebo otevřených 

obchodů, podle dohody s FCA nebo požadavků 

FCA. 

Derivatives Futures, options, contracts for differences and 

warrants; 

EEA The European Economic Area; 

Eligible 

Counterparty 

Shall mean an Eligible Counterparty for the 

purposes of the FCA Rules, which for example, 

may include investment firms, credit institutions, 

insurance companies, authorised collective 

investment schemes, pension funds, national 

governments, central banks supranational 

institutions; 

Event of Default Has the meaning given in clause 11; 

ESMA European Securities and Markets Authority 

FCA The Financial Conduct Authority; 

FCA Rules The rules, requirements, directions and guidance 

of the Financial Conduct Authority of the United 

Kingdom or any successor body as amended 

from time to time; 

Leverage Shall mean Leverage for the purpose of the FCA 

Rules and definition under ESMA. 

Margin Shall mean Margin for the purposes of the FCA 

Rules; 

Margin Close-

Out (MCO) Level 

The percentage of total Margin that the Client 

must maintain in their Account to prevent their 

working order and/or open trades from being 

closed as agreed upon or required by FCA. 
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Ochrana před 

záporným 

zůstatkem 

Ochrana se nabízí maloobchodním klientům, což 

omezí maximální ztráty v důsledku jejich 

obchodní aktivity. Chráněná strana neztratí víc 

peněz, než kolik si uložila, pokud se účet dostane 

do záporných čísel. 

Závazky Všechny vaše náklady, výdaje, ztráty, závazky a 

jiné povinnosti, které nám dlužíte k provedení 

platby, dodání aktiv nebo plnění jakýchkoli 

jiných právně závazných povinností, ať už 

vyplývajících z této Smlouvy nebo jinak, a bez 

ohledu na to, zda jsou skutečné nebo 

podmíněné, včetně, mimo jiné, nákladů, výdajů, 

ztrát, závazků a jiných povinností, které nám 

vzniknou v důsledku plnění našich povinností 

nebo výkonem našich práv, pravomocí a/nebo 

výsad podle této Smlouvy; 

Profesionální 

klient 

Znamená profesionální klient pro účely Pravidel 

FCA, která mohou, například, zahrnovat úvěrové 

instituce, investiční firmy, pojišťovny, programy 

kolektivních investic, penzijní fondy, obchodníky 

s komoditami, institucionální investory. (Viz 

Kapitoly 12.2.1 až 12.2.4 týkající se nakládání s 

klientskými penězi pro profesionální klienty.); 

 

Maloobchodní 

klient 

Znamená maloobchodní klient pro účely 

Pravidel FCA, definovaný jako klient, který není 

profesionálním klientem ani způsobilou 

protistranou, jak je definováno výše, což může, 

například, zahrnovat jednotlivé osoby; 

Negative Balance 

Protection 

A protection offers to the Retail Client which 

limits the maximum losses as the result of their 

trading activity. The protected party will not lose 

more money than deposited when the account 

goes into negative. 

Obligations All your costs, expenses, losses, liabilities and 

other obligations owed to us to make payment, 

deliver assets or perform any other legally 

binding obligation whether arising under this 

Agreement or otherwise, and whether actual or 

contingent including but not limited to costs, 

expenses, losses, liabilities and other obligations 

incurred by us as a result of the performance by 

us of our duties or the exercise by us of our 

rights, powers and / or privileges hereunder; 

 

Professional 

Client 

Shall mean a Professional Client for the purposes 

of the FCA Rules, which for example, may include 

credit institutions, investment firms, insurance 

companies, collective investment schemes, 

pension funds, commodity dealers, institutional 

investors. (Please refer to Clauses 12.2.1 to 

12.2.4 regarding the treatment of Client Money 

for Professional Clients.); 

Retail Client Shall mean a Retail Client for the purposes of the 

FCA Rules defined as client who is neither a 

Professional Client or an Eligible Counterparty as 

defined above which for example may include 

individuals; 
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Služby Služby konkrétně uvedené v Kapitole 3 níže; 

 

Zajištění Zajištění vytvořené v Kapitole 13. 

2.3 Tam, kde tato Smlouva odkazuje na stanovy, Pravidla FCA a jakákoli jiná 

pravidla, předpisy nebo zákony, má na mysli stanovy, Pravidla FCA, 

předpisy a zákony v aktuálním znění. Odkazy na kapitoly se týkají kapitol 

této Smlouvy. Nadpisy jsou přidány pouze pro účely přehlednosti a 

nemají žádný vliv na výklad této Smlouvy. Tato Smlouva, formulář 

žádosti klienta a jakákoli doplňková dokumentace se bude považovat 

za jedinou smlouvu. 

 

2.4 Nic v této Smlouvě nevylučuje žádnou povinnost nebo závazek, který 

vůči vám máme, nebo naopak, v rámci Pravidel FCA nebo Zákona. V 

případě rozporu mezi touto Smlouvou a Pravidly FCA mají přednost 

Pravidla FCA. 

2.5 Vyhrazujeme si právo tuto Smlouvu periodicky obměňovat a/nebo 

upravovat, částečně nebo zcela, a publikovat nejnovější verzi na naší 

webové stránce: www.vibhsfinancial.co.uk. Souhlasíte s tím, že budete 

vázáni novými verzemi Klientské smlouvy, které nahradí veškeré 

dřívější verze. Papírová kopie této Smlouvy a veškeré její aktualizované 

verze budou k dispozici na vyžádání. 

3. Konstrukce 

3.1 Budeme poskytovat Smlouvy, na kterých se písemně dohodneme, které 

budou sestávat pouze z makléřských služeb specifikovaných ve 

formuláři žádosti klienta a/nebo takové další služby, které si vzájemně 

písemně dohodneme. 

Services The services more specifically referred to in 

clause 3 below; 

Security The security created by clause 13. 

2.3 References in this Agreement to statutes, the FCA Rules and any other 

rules, regulations or laws shall be to such statutes, FCA Rules, rules, 

regulations and laws as modified, amended, restated or replaced 

periodically. References to clauses are to the clauses of this Agreement. 

Headings are included for convenience only and shall not affect the 

interpretation of this Agreement. This Agreement, the Client 

Application Form and any supplemental documentation are to be 

construed as one agreement. 

2.4 Nothing in this Agreement shall exclude any duty or liability which we 

have to you or vice versa under the FCA Rules or the Act. In the event 

of a conflict between this Agreement and the FCA Rules, the FCA Rules 

shall apply. 

2.5 We reserve the right to periodically vary and / or amend this Agreement 

in part or in whole and to publish the latest version on our website: 

www.vibhsfinancial.co.uk. You agree to be bound by subsequent new 

versions of the Client Agreement which will supersede all earlier 

versions. A paper copy of this Agreement, and any updated versions 

will be available upon request. 

3. Constructions 

3.1 We will provide such Services as may be agreed in writing which will 

consist of execution only broking services as specified in the Client 

Application Form and / or such other services as may be specifically 

agreed in writing between us. 
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3.2 Nabízené Služby a Páky budou podléhat veškerým omezením nebo 

zákazům, které můžete specifikovat ve formuláři žádosti klienta, 

týkajícím se podmínek této Smlouvy a jakýchkoli zákonných, 

regulatorních, právních nebo tržních požadavků v aktuálním znění. 

3.3 Můžeme poskytovat Služby ve vztahu k: 

3.3.1 Smlouvám o rozdílech ceny; 

3.3.2 Devizám; a 

3.3.3 Některým jiným finančním nástrojům (podle pravidelné 

definice z naší strany). 

3.4 Kapitola 3.3 podléhá veškerým omezením nebo zákazům, které lze 

písemně specifikovat z vaší i naší strany. Uveďte, prosím, ve formuláři 

žádosti klienta veškeré investice nebo typy nástrojů nebo deviz nebo 

geografické oblasti, ve kterých si nepřejete obchodovat. 

3.5 Nebude-li ve formuláři žádosti klienta specifikováno jinak, bude celá 

částka zůstatku na vašem Účtu k dispozici pro investice do Derivátů. 

 

3.6 S výjimkou případů specifikovaných v této kapitole a/nebo formuláři 

žádosti klienta nebudou existovat žádné další zákazy ohledně typu 

investic ve vztahu ke kterým můžeme poskytovat naše Služby. 

3.7 Jsme tímto vámi oprávněni činit jakákoli opatření, která považujeme za 

přiměřeně nezbytná nebo vhodná, buď pro poskytování Služeb (včetně, 

mimo jiné, vystupování jako váš zástupce a delegování našeho 

oprávnění coby vašeho zástupce na další osobu) nebo pro shodu s 

platnými zákony nebo předpisy, které mohou být v přiměřené míře 

vhodné. Souhlasíte s tím, že ratifikujete a potvrdíte vše, co bude 

zákonným způsobem provedeno při výkonu tohoto rozhodnutí. 

3.2 The Services and Leverage offered will be subject to any limits or 

restrictions which you may specify in the Client Application Form, to 

the terms of this Agreement, and any statutory, regulatory, legal or 

market requirements as amend from time to time. 

3.3 We may provide the Services in relation to: 

3.3.1 Contracts For Differences; 

3.3.2 Foreign exchange; and 

3.3.3 Certain other financial instruments (as defined) periodically by 

us. 

3.4 Clause 3.3 is subject to any limits or restrictions you or we may specify 

in writing. Please list in the Client Application Form any investment, or 

type of instrument or exchange or geographic area in which you do not 

wish to trade. 

3.5 Unless otherwise specified in the Client Application Form the full 

amount standing to the credit of your Account will be available for 

investment in Derivatives. 

3.6 Save as specified in this clause and / or the Client Application Form 

there are no other restrictions on the type of investments in relation to 

which we may provide our Services. 

3.7 We are authorised by you to take any action we consider reasonably 

necessary or appropriate either to provide the Services (including but 

not limited to acting as your agent and delegating our authority as your 

agent to another) or to comply with any applicable laws or regulations 

as may reasonably be appropriate. You agree to ratify and confirm 

everything lawfully done in the exercise of such discretion. 
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3.8 S výjimkou výslovně písemně dohodnutých případů nebudeme 

odpovídat za poskytování jakéhokoli daňového, účetního nebo 

právního poradenství ve vztahu ke Službám. 

3.9 Budeme s vámi jednat jako s naším klientem a nemáme žádné závazky 

a nepřebíráme žádnou odpovědnost vůči jakékoli jiné osobě, pro kterou 

můžete vystupovat jako zástupce, prostředník nebo zmocněnec (bez 

ohledu na to, zda jsme byli o existenci nebo totožnosti takové osoby 

informováni) a vaše závazky vůči nám nebudou z důvodu takového 

vašeho postupu nijak zmenšeny. 

3.10 Nebudeme povinni realizovat žádnou transakci ani provést cokoli, o 

čem bychom se domnívali, že by to představovalo porušení jakýchkoli 

stanov, zákonů nebo předpisů. 

3.11 Pokud váš Účet u nás sestává z více než jednoho účtu, budeme mít 

právo, bez ohledu na jakákoli jiná práva, kombinovat všechny takové 

účty nebo některé z nich a započítat jakoukoli částku, kterou dlužíte 

nám nebo jakémukoli Spolupracovníkovi, v jakémkoli čase, z jakéhokoli 

účtu oproti jakémukoli účtu vlastněnému námi nebo naším 

Spolupracovníkem, za jakýmkoli účelem. 

3.12 Podle vlastního uvážení smíme kdykoli převést jakékoli částky peněz v 

jiné měně, než je měna relevantního Závazku, na měnu tohoto Závazku 

při našich aktuálních směnných kurzech (nebo jiném přiměřeném 

kurzu) a zisk z takového převodu bude automaticky uplatněn ke snížení 

Závazku. 

3.13 Podle Pravidel FCA vás musíme klasifikovat do kategorie Maloobchodní 

klient, Profesionální klient nebo Způsobilá protistrana. Budeme s vámi 

jednat jako s Maloobchodním klientem, Profesionálním klientem nebo 

Způsobilou protistranou, podle toho, jak vyplníte formulář žádosti 

klienta. Budete-li mít kdykoli dojem, že kategorie, kterou jste si zvolili, 

3.8 Except where expressly agreed in writing we will not be responsible for 

the provision of any tax, accounting or legal advice in relation to the 

Services. 

3.9 We will treat you as our client and we have no obligation and accept no 

liability to any other person for whom you may be acting as an agent, 

intermediary or fiduciary (whether or not the existence or identity of 

such person has been disclosed to us) and your obligations to us shall 

not be diminished in any way by reason of your so acting. 

 

3.10 We will not be obliged to effect any transaction nor do anything else 

which we believe would breach any statute, law or regulation. 

 

3.11 If your Account comprises more than one account with us, we will have 

the right without prejudice to any other right we may have to combine 

all or any such accounts and set off any amount at any time owing from 

you to us or any Associate on any account against any amount owing 

by us or any Associate of ours to you for any purpose. 

 

3.12 We may, at our discretion, at any time convert any sums of money held 

in a currency other than the currency of the relevant Obligation into the 

currency of the Obligation at our current exchange rates (or other 

reasonable rate) and the proceeds of such conversion will be 

automatically applied in reduction of the Obligation. 

3.13 We are required by the FCA Rules to categorise you as a Retail Client, 

Professional Client or an Eligible Counterparty. We will treat you as a 

Retail Client, Professional Client or an Eligible Counterparty, depending 

on how you complete the Client Application Form. If at any time you 

believe that the category that you have selected is no longer 
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už nadále není vhodná, nebo pokud si budete přát požádat o vyšší 

úroveň ochrany, neprodleně nás kontaktujte, prosím. 

3.14 Při posuzování vaší klasifikace a následném jednání s vámi se budeme 

spoléhat na pravdivost, přesnost a úplnost informací, které nám 

poskytnete ve formuláři žádosti klienta. Výslovně souhlasíte s tím, že 

budeme tyto informace používat a spoléhat na ně při svých posudcích 

a při jednání s vámi. 

3.15 Dojde-li ke změně vašich osobních nebo jiných relevantních okolností, 

musíte nás o této změně okamžitě písemně informovat. 

3.16 Můžeme periodicky revidovat vaši klasifikaci (s dodržením 

regulatorních požadavků) a v případě potřeby vás reklasifikovat. 

4. Avízo 

4.1 Vyplněním formuláře žádosti klienta nám musíte dát co nejdříve avízo 

o vašich investičních cílech a jakýchkoli relevantních restrikcích. Žádné 

takové restrikce nebudou chápány jako porušené pouze v důsledku 

následných změn hodnoty nebo ceny jakýchkoli investic nebo jiných 

Aktiv připsaných na Účet. 

4.2 Neposkytujeme žádné poradenské služby a veškerá investiční 

rozhodnutí činíte pouze vy sami, a pokud byste potřebovali nějaké 

poradenské služby, musíte se spolehnout na vlastní finanční poradce. 

5. Pokyny 

5.1 Pokud si přejete autorizovat kohokoli jiného, aby vaším jménem 

zadával pokyny, musíte nám to oznámit písemně na formuláři žádosti 

klienta a tato další osoba musí poskytnout vzorek svého podpisu a další 

materiály náležité péče, které si firma může v rozumné míře vyžádat. 

Pokud nedostaneme písemnou informaci o stažení takové autorizace, 

appropriate or you wish to request a higher level of protection, please 

contact us immediately. 

3.14 When assessing your classification and thereafter dealing with you, we 

will rely upon the truth, accuracy and completeness of the information 

provided by you in the Client Application Form. You expressly consent 

to us using and relying on all such information in making our 

assessment and its dealings with you. 

3.15 If there is a change in your personal or other relevant circumstances, 

you must immediately notify us of the change in writing. 

3.16 We may periodically review your classification (subject to complying 

with regulatory requirements) and re-classify you if necessary. 

4. Advice 

4.1 You must advise us as soon as possible of your investment objectives 

and any relevant restrictions by completing the Client Application 

Form. Any such restrictions shall not be treated as breached solely as a 

result of subsequent variations in the value or price of any 

investment(s) or other Asset(s) credited to the Account. 

4.2 We do not provide any advisory service and any investment decision is 

taken exclusively by you alone and should you require any advisory 

services you must rely upon your own financial advisors. 

5. Instructions 

5.1 If you wish to authorise anyone else to give instructions on your behalf 

you must notify us in writing on the Client Application Form and have 

that other person provide a specimen signature and any other due 

diligence material the firm may reasonably request. Unless and until we 

are informed in writing that such authority has been withdrawn, any 
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veškeré naše kroky učiněné v souladu s jakýmikoli pokyny zadanými v 

rámci této autorizace budou pro vás závazné. 

5.2 Budeme oprávněni jednat na základě jakýchkoli ústních nebo 

písemných pokynů, o kterých se důvodně domníváme, že jsou od vás 

nebo od jakékoli jiné osoby autorizované jednat vaším jménem. Již 

zadané pokyny mohou být odvolány nebo pozměněny pouze s naším 

souhlasem. 

5.3 Zcela dle vlastního uvážení můžeme odmítnout akceptovat nebo jednat 

v souladu s jakýmikoli pokyny, aniž bychom měli jakoukoli povinnost 

toto zdůvodňovat. Pokud nějaký pokyn odmítneme, učiníme přiměřené 

kroky k tomu, abychom vás o tom urychleně informovali, ale nebudeme 

vzhledem k tomu odpovědni za jakékoli odmítnutí akceptace nebo 

jednání podle takových pokynů. 

6. Pokyny K Jednání 

6.1 Budete s námi jednat pouze na bázi realizací, přičemž se budete 

spoléhat výhradně na vlastní úsudek. V tomto ohledu byste měli mít na 

paměti, že pokud vám pouze vysvětlíme podmínky investice nebo její 

výkonnostní charakteristiky, neznamená to z naší strany žádné 

poradenství k meritu transakce v investici nebo k právnímu, účetnímu 

nebo daňovému statusu nebo důsledkům. 

6.2 Berete na vědomí, že se podle vlastního uvážení můžeme rozhodnout 

o požadavku podávání vašich pokynů prostřednictvím našeho on-line 

systému. Nelze očekávat, že budeme postupovat podle pokynu dřív, 

než ho přijmeme - je vaše odpovědnost zajistit řádné přijetí jasných a 

jednoznačných pokynů. 

6.3 Přijetí vašeho pokynu můžeme potvrdit prostředky, které uznáme za 

vhodné, ať už ústně, písemně, vlastní realizací nebo jinak. 

action taken by us in conforming to any instructions given under such 

authority will be binding on you. 

5.2 We shall be entitled to act upon any oral or written instructions which 

we reasonably believe to be from you or from any other person 

authorised to act on your behalf. Once given instructions may only be 

withdrawn or amended with our consent. 

 

5.3 We may at our absolute discretion refuse to accept or act in accordance 

with any instructions, without being under any obligation to give any 

reasons there for. If we decline an instruction we will take reasonable 

steps to notify you promptly of this but subject to this will not be liable 

for any failure to accept or act on such instructions. 

 

6. Dealing Instructions 

6.1 You will be dealing with us on an execution-only basis in reliance solely 

on your own judgment. In this regard you should bear in mind that if 

we merely explain the terms of an investment or its performance 

characteristics this does not of itself amount to advice on the merits of 

a transaction in the investment or on the legal, accounting or tax status 

or consequences. 

6.2 You acknowledge that we may at our discretion, decide to require your 

Instructions to be submitted via our online system. We cannot be 

expected to act upon instructions until receipt thereof - it is your 

responsibility to ensure proper receipt of clear and unambiguous 

instructions. 

6.3 We may acknowledge your instructions by such means as we consider 

appropriate whether orally, in writing, by actual performance or 

otherwise. 
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6.4 Neprodleně (a v každém případě v přiměřené lhůtě, kterou zadáme) 

nám poskytnete jakékoli pokyny, které od vás můžeme v přiměřené 

míře žádat ve smyslu jakýchkoli transakcí nebo jiných záležitostí, ve 

vztahu k nimž jsme akceptovali vaše pokyny k jednání. Pokud to 

neuděláte, můžeme dle vlastního, avšak přiměřeného, uvážení učinit na 

vaše náklady jakékoli kroky, které považujeme za vhodné pro naši nebo 

vaši ochranu. 

7. Obchodování 

7.1 Smíme realizovat jakékoli pokyny k obchodování na základě pravidel 

jakéhokoli trhu nebo burzy nebo v souladu s nimi a prostřednictvím 

jakéhokoli zúčtovacího střediska dle našeho výběru. Smíme uzavírat 

transakce pro vás nebo s vámi, které nejsou v souladu s pravidly žádné 

burzy, například transakce mimo burzu v cizích měnách, nebo jiné 

investice, které nejsou okamžitě realizovatelné. 

7.2 Aktiva a zisk vznikající z uzavření pozice, vypořádání nebo likvidace 

budou připsány na váš Účet a ztráty budou z vašeho Účtu odečteny. 

Jakýkoli debetní zůstatek vznikající v důsledku případného uzavření, 

vypořádání nebo likvidace bude vámi splatný okamžitě, bez ohledu na 

to, zda byly nebo nebyly námi vyžádány. 

7.3 Budeme oprávněni provádět všechny transakce v souladu s pravidly, 

předpisy, zvyky nebo postupy relevantního trhu, burzy a/nebo 

zúčtovacího střediska a všech platných zákonů, bez ohledu na to, zda 

byly uloženy vám nebo nám. Smíme učinit veškeré kroky, které jsou 

těmito zákony, pravidly, předpisy, zvyky a/nebo tržními postupy 

vyžadovány nebo povoleny. Budeme oprávněni učinit nebo neučinit 

jakékoli přiměřené kroky, které považujeme za vhodné za účelem 

zajištění shody s výše uvedeným, a všechny tyto kroky takto učiněné 

budou pro vás závazné. 

6.4 You shall promptly (and in any event within any reasonable time limit 

imposed by us) give any instructions we may reasonably request from 

you in respect of any transactions or other matters in relation to which 

we have accepted your instructions to act. If you do not do so, we may 

in our sole, but reasonable, discretion take any steps at your cost which 

we consider appropriate for our or for your protection. 

 

7. Dealing 

7.1 We may execute your dealing instructions upon or in accordance with 

the rules of any market or exchange and through any clearing house 

selected by us. We may enter into transactions for or with you which 

are not on or in accordance with the rules of any exchange for example, 

off-exchange transactions in foreign currencies, or in other non-readily 

realisable investments. 

7.2 Assets and profits arising on closing a position, settlement or 

liquidation will be credited to your Account and losses will be debited 

from your Account. Any debit balance arising as a result of any close-

out, settlement or liquidation will be payable by you forthwith whether 

or not demanded by us. 

7.3 We shall be entitled to carry out all transactions in accordance with the 

rules, regulations, customs or practices of the relevant market, 

exchange and / or clearing house and all applicable laws whether 

imposed on you or us. We may take all such steps as may be required 

or permitted by such laws, rules, regulations, customs and / or market 

practice. We will be entitled to take or not take any reasonable action 

we consider fit in order to ensure compliance with the same and all 

such actions so taken will be binding upon you. 
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7.4 Souhlasíte s tím, že veškeré transakce, které pro vás provedeme, budou 

podléhat pravidlům, předpisům, zvyklostem a postupům každého 

relevantního trhu, burzy nebo zúčtovacího domu, podle kterých, skrze 

které nebo s kterými obchodujeme. 

7.5 Abychom uvedli do praxe vaše pokyny k obchodování, smíme podle 

vlastního uvážení dát pokyny zprostředkujícímu makléři dle naší volby 

(který může být naším Spolupracovníkem). Přijímáme plnou 

odpovědnost za jakékoli prodlení zprostředkujícího makléře, který je 

naším Spolupracovníkem, a zavazujeme se při jmenování jakéhokoli 

zprostředkujícího makléře a při dohledu nad ním použít veškerou 

přiměřenou péči a dovednosti a zpřístupnit vám, na vaše náklady a 

výdaje, tyto kroky učiněné vaším jménem na vaši přiměřenou žádost ve 

vztahu k veškerým právům, která máme vůči takovému 

zprostředkujícímu makléři. Na základě toho nepřebíráme žádnou 

odpovědnost za jakékoli prodlení kteréhokoli zprostředkujícího 

makléře, ani nepřebíráme odpovědnost ve vztahu k prodlení na 

jakémkoli trhu, burze nebo v zúčtovacím domě. 

7.6 Při realizaci transakcí pro vás nebo s vámi budeme vždy jednat s vámi 

jako příkazcem. Ačkoli podnikneme přiměřené kroky ke získání nejlepší 

dostupné ceny, souhlasíte s tím a berete na vědomí, že s výjimkou 

případů vyžadovaných v rámci Pravidel FCA nemáme žádnou povinnost 

poskytovat vám nejlepší realizace v souladu s Pravidly FCA a vy se proto 

vzdáváte práv na uplatnění jakýchkoli takových požadavků. 

7.7 Podle vlastního uvážení smíme slučovat vaše příkazy s našimi vlastními 

příkazy nebo s příkazy jiných našich klientů nebo klientů našich 

Spolupracovníků. Výtěžek z těchto příkazů rozdělíme mezi zúčastněné 

účty způsobem, o kterém se domníváme, že je spravedlivý a poctivý. 

Pokud se kombinované příkazy nerealizují za stejnou cenu, smíme 

zprůměrovat zaplacené nebo přijaté ceny a připsat je na váš Účet nebo 

7.4 You agree that any transactions we effect for you will be subject to the 

rules, regulations, customs and practices of each relevant market, 

exchange, or clearing house on, through or with which we deal. 

 

7.5 In order to give effect to your dealing instructions, we may at our 

discretion instruct an intermediate broker selected by us (which may 

be an Associate of ours). We accept full liability for any default by an 

intermediate broker which is our Associate, and undertake to use 

reasonable care and skill in the appointment and supervision of any 

intermediate broker and to make available to you and take, at your cost 

and expense, such action on your behalf as you may reasonably request 

in relation to any rights we have against such intermediate broker. 

Subject to this we accept no liability for any default of any intermediate 

broker nor do we accept any liability in relation to the default of any 

market, exchange or clearing house. 

 

 

7.6 In executing transactions for or with you we will always deal with you 

as principal. While we will take reasonable steps to obtain the best price 

available you agree and acknowledge that save as required by the FCA 

Rules we are under no obligation to provide you with best execution in 

accordance with the FCA Rules and you hereby waive any such 

requirements. 

7.7 We may at our discretion aggregate your orders with our own orders 

or those of other clients of ours or our Associates. We will allocate the 

proceeds of such orders among the participating accounts in a manner 

which we believe to be fair and equitable. If the combined order is not 

executed at the same price we may average the prices paid or received 

and debit or credit your Account with the average net price. Details of 
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je z něj odepsat s průměrnou čistou cenou. Detaily ohledně průměrné 

ceny dodáme na vyžádání. Toto přidělení musí proběhnout do pěti 

pracovních dní po realizaci. Při slučování vašich příkazů tímto způsobem 

se musíme důvodně domnívat, že to bude ve váš prospěch, například k 

získání lepšího provedení nebo snížení devizových či jiných transakčních 

nákladů tím, že budete součástí větší transakce. Příležitostně se ovšem 

může stát, že slučování a přidělování může v důsledku znamenat méně 

příznivou cenu pro vás. 

7.8 Pokud nejsme schopni realizovat váš příkaz okamžitě nebo v jediné 

transakci, nebo pokud to považujeme za nežádoucí nebo nevhodné, 

smíme ho realizovat během období, které považujeme za vhodné a 

smíme vám oznámit průměrnou cenu za série transakcí takto 

realizované, místo skutečné ceny každé transakce. 

7.9 Smíme se vaším jménem účastnit programových obchodů sestávajících 

z jediné transakce nebo série transakcí. Při tom budeme vždy jednat 

jako příkazce. 

7.10 Vyhrazujeme si právo odmítnout jakékoli vámi vložené obchody, které 

jsou podle našeho mínění jasně mimo převažující tržní cenu, takže 

mohou být považovány za transakce s netržní cenou, ať už z důvodu 

lidského pochybení nebo propadlých, nesprávných nebo vadných 

cenových vstupů. Pokud jsme otevřeli nebo uzavřeli obchod předtím, 

než jsme zjistili cenovou nesrovnalost, smíme zcela podle vlastního 

uvážení považovat tento obchod za neplatný, nebo smíme tento 

obchod přijmout za převažující tržní cenu. 

7.11 Jako náš klient tímto akceptujete skutečnost, že ceny nabízené jinými 

společnosti pro vás nemohou být závazné ve smyslu vašeho účtu u nás, 

a že si vyhrazujeme právo odmítnout jakoukoli cenovou nabídku nebo 

odmítnout nechat se vázat jakoukoli smlouvou, včetně takových, které 

average price will be furnished on request. Such allocation must take 

place within five business days of execution. In aggregating your orders 

in this way we must reasonably believe this will be to your advantage, 

for instance to obtain better execution or reduced foreign exchange or 

other dealing costs by being part of a larger transaction. However, on 

occasion, aggregation and allocation may result in you obtaining a less 

favourable price. 

 

7.8 Where we are unable or consider it undesirable or inappropriate to 

execute your order at once or in a single transaction we may execute it 

over such period as we deem appropriate and we may report to you an 

average price for a series of transactions so executed instead of the 

actual price of each transaction. 

7.9 We may undertake a program trade or trades comprising a single 

transaction or series of transactions on your behalf. In doing so we will 

always act as principal. 

7.10 We reserve the right to refuse any trades placed by you that we judge 

to be clearly outside the prevailing market price such that they may be 

deemed non-market price transactions, whether due to manifest 

human error or stale, incorrect or broken price feeds. Where we have 

opened or closed a trade before becoming aware of the price disparity, 

we may at our absolute discretion either treat that trade as void or 

accept that trade at the prevailing market price. 

 

7.11 As a client of ours you hereby accept that the prices quoted by other 

companies may not be relied upon by you in respect of your account 

with us and that we reserve the right to decline any quote or refuse to 

be bound to any contract, including those arising from any 
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vznikají manipulací s nabídkovými mechanismy nebo našimi službami 

obecně, bez ohledu na náš závazek poskytovat vám v každém okamžiku 

jasné a spravedlivé služby. 

8. Oznamování Transakcí 

8.1 Pošleme vám elektronické potvrzení ke každé transakci, jakmile je to 

přiměřeně proveditelné a v každém případě během lhůty požadované 

v Pravidlech FCA. 

8.2 Po realizaci obchodu, který uzavírá otevřenou pozici, bude vaše 

potvrzení obsahovat rozdílový účet, zobrazující váš zisk nebo ztrátu 

vznikající z uzavření, které se připíší na váš Účet nebo se z něj odečtou 

a budou okamžitě k úhradě. 

8.3 Pokud jsme vaším jménem oslovili zprostředkujícího makléře, toto 

potvrzení může být kopií potvrzení, kterou nám zaslal zprostředkující 

makléř. Potvrzení, které vám pošleme poštou, elektronicky nebo jinak 

na vaši poslední známou adresu, e-mailovou adresu nebo číslo faxu v 

našich záznamech, budou považována za přijatá po jejich odeslání na 

relevantní adresu. 

8.4 Nebude-li dohodnuto jinak, budeme vám zasílat měsíční výpis zůstatku 

na každém účtu tvořícím součást vašeho Účtu, což zahrnuje nebo může 

zahrnovat i nekryté otevřené pozice. Měření výkonnosti bude 

poskytování výhradně na základě zvláštního ujednání. Výpis bude 

obsahovat detaily o obsahu a hodnotě vašeho Účtu a otevřené pozice 

a takové další informace, na kterých se můžeme čas od času vzájemně 

dohodnout, nebo jejichž zveřejnění může být požadováno podle 

Pravidel FCA. 

8.5 Veškerá potvrzení, výpisy z účtu, zprávy nebo certifikáty, které vydáme 

s ohledem na jakoukoli transakci nebo jinou záležitost, budou 

kompletní a pro vás závazná, pokud do dvou pracovních dní po 

manipulation of the quoting mechanism or our services generally, 

notwithstanding our undertaking to provide a clear and fair service to 

you at all times. 

8. Reporting Transactions 

8.1 We will send out an electronic confirmation in respect of each 

transaction as soon as reasonably practicable and in any event within 

the time required by the FCA Rules. 

8.2 After executing a trade which closes out an open position your 

confirmation will include a difference account, showing your profit or 

loss arising from the closing out which will be credited to or debited 

from your Account and due for immediate settlement. 

8.3 If we have instructed an intermediate broker on your behalf, the 

confirmation may be a copy of the confirmation sent to us by the 

intermediate broker. Confirmations posted, electronically transmitted 

or otherwise sent to you at your last known address, email address or 

fax number in our records will be deemed to have been received by you 

when sent to the relevant address. 

8.4 Unless otherwise agreed we will send you a monthly statement of every 

account comprised in your Account which includes or may include 

uncovered open positions. Performance measurement will not be 

provided other than by special arrangement. The statement shall 

include details of the contents and value of your Account and open 

positions and such other information as may be agreed from time to 

time by us or as is required to be disclosed under the FCA Rules. 

 

8.5 Any confirmation, statement of account, report or certificate issued by 

us in respect of any transaction or other matter shall be conclusive and 

binding on you unless objection in writing is received by us within two 
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skutečném nebo domnělém doručení neobdržíme písemnou námitku. 

Příležitostně se mohou v našich potvrzeních, výpisech z účtu, zprávách 

nebo certifikátech objevit nesrovnalosti (lidskou nebo technickou 

chybou). Pokud vás na takové chyby a/nebo nesrovnalosti upozorníme 

v nejkratším možném termínu, budete vázáni příslušnými potvrzeními, 

výpisy z účtu, zprávami nebo certifikáty (řádně opravenými) bez ohledu 

na to, zda jsme objevili relevantní chyby nebo nesrovnalosti. 

 

9. Marže 

9.1 Na požádání nám poskytnete ve formě marže takové částky, které 

můžeme podle vlastního uvážení požadovat pro účely naší ochrany 

před ztrátou nebo rizikem ztráty u současných, budoucích nebo 

zamýšlených transakcí podle této Smlouvy. Pro různé účty a/nebo 

obchodované investice mohou platit různé požadavky na marži. 

Můžeme po vás požadovat doplnění takové marže, kdykoli váš Účet 

ukáže debetní zůstatek nebo zvýšení vašeho požadavku na marži. Marži 

zaplatíte nebo převedete v minimální lhůtě, kterou pro vás stanovíme 

(což může být v rámci jediného Pracovního dne). 

9.2 Marže ve vztahu ke konkrétnímu typu transakce bude poskytnuta v 

hotovosti nebo ve formě takových investic nebo jiných aktiv (existují-

li), na jakých se můžeme absolutně podle vlastního uvážení dohodnout. 

Pokud se dohodneme, že budeme akceptovat marži ve formě cenných 

papírů, podléhá to ujednáním o zajištění a úschově, popsaným v 

kapitolách 13 a 14. 

9.3 Nespecifikují-li podmínky platné pro konkrétní typ transakce jinak, 

oceníme marži na takové bázi, jakou dle vlastního uvážení stanovíme, a 

může odrážet, bez omezení, náš názor co do rozsahu, v jakém jsou nám 

relevantní aktiva plně k dispozici, nebo takovou slevu z aktuální tržní 

Business Days of the actual or deemed delivery date. Occasionally 

(whether due to human or technical errors), discrepancies may occur 

in our confirmations, statements of account, reports or certificates. 

Provided that we advise you of such errors and / or discrepancies as 

soon as practical you will be bound by the relevant confirmation, 

statement of account, report or certificate (as so corrected) 

irrespective of when the relevant error or discrepancy is discovered by 

us. 

9. Margin 

9.1 You will provide to us on demand such sums by way of margin as we 

may in our discretion require for the purpose of protecting ourselves 

against loss or risk of loss on present, future or contemplated 

transactions under this Agreement. Different margin requirements may 

apply to different accounts and / or investments traded. You may be 

required by us to supplement such margin at any time when your 

Account shows a debit balance or an increase in your margin 

requirement. You will pay or transfer margin within the minimum 

period specified by us (which may be within the same Business Day). 

9.2 Margin in relation to a particular type of transaction will be provided in 

cash or in the form of such investments or other assets (if any) we may 

in our absolute discretion agree. Where we agree to accept margin in 

the form of securities this is subject to the Security and custody 

arrangements described in clauses 13 and 14. 

 

9.3 Unless the terms applying to a particular type of transaction otherwise 

specify, margin will be valued by us on such basis as we shall in our 

absolute discretion determine and may reflect, without limitation, our 

view as to the extent that the relevant assets are fully available to us or 
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ceny jakékoli marže, která odráží naše vnímání tržního rizika u takové 

marže. 

9.4 Pokud na žádost marži nezaplatíte, budeme oprávněni uzavřít některé 

nebo všechny vaše pozice a/nebo vyhlásit případ Prodlení, ale zároveň 

nemáme žádnou povinnost uzavřít jakoukoli transakci nebo učinit 

jakékoli jiné kroky ve smyslu otevřených pozic nebo pozic získaných na 

váš pokyn a zejména platí, že nezaplacení marže na požádání nás 

přiměje uzavřít jakoukoli takovou transakci, pokud nejste klasifikován 

jako Maloobchodní klient podléhající Ochraně před záporným 

zůstatkem. Podle požadavků FCA a ESMA je úroveň MCO pro 

Maloobchodní klienty padesát procent (50 %). 

9.5 Veškeré hotovostní marže a jiné platby, které nám budete poukazovat 

v rámci této Smlouvy, budou ve volně převoditelných finančních 

prostředcích v měně a na bankovní účet podle naší specifikace. Pokud 

jste ze zákona povinni provést jakékoli odečty nebo srážky ve smyslu 

daní nebo jinak, potom budete povinni zaplatit nám takovou částku, 

abyste ve výsledku dostal čistou sumu odpovídající plné částce, která 

by byla přijata, pokud by neexistoval žádný požadavek na odečty nebo 

srážky. 

9.6 Jakékoli částky, které nám od vás náleží dle této Smlouvy (plus jakákoli 

platná DPH), mohou být bez předchozího upozornění odečteny z 

jakýchkoli Aktiv a my můžeme obrátit a prodat, realizovat nebo zcizit 

tato Aktiva (včetně jakékoli záruky na marži a bezpečných ochranných 

aktiv) za účelem realizace zisku, který by mohl být uplatněn při 

zaplacení uvedených částek. 

10. Vyrovnání 

10.1 Ve vztahu k vašim otevřeným pozicím přijmete neprodleně veškerá 

opatření ke dni jejich splatnosti nebo předním, která jsou nezbytná k : 

such discount to the current market value of any margin as reflects our 

perception of the market risk of that margin. 

9.4 While failure to pay margin when required will entitle us to close out 

some or all of your positions and / or call an Event of Default, we are 

under no obligation to close out any transactions or take any other 

action in respect of positions opened or acquired on your instructions 

and in particular, no failure by you to pay margin when demanded will 

require us to close out any such transaction unless you are classified as 

Retail Client subject to the Negative Balance Protection. As required by 

the FCA and ESMA, the MCO level for the Retail Client is Fifty Percent 

(50%). 

9.5 All cash margin and other payments due by you to us pursuant to this 

Agreement shall be made in freely transferable funds in such currency 

and to such bank account(s) as we specify. If you are by law required to 

make any deduction or withholding in respect of taxes or otherwise, 

then you will be liable to pay such amount to us as will result in our 

receiving a net amount equal to the full amount which would have been 

received had no such deduction or withholding been required. 

 

9.6 Any sums due to us from you pursuant to this Agreement (plus any 

applicable VAT) may be deducted without prior notice to you from any 

Assets and we may have recourse against and sell realise or dispose of 

the Assets (including any margin collateral and safe custody assets) in 

order to realise proceeds which may be applied in the discharge of such 

sums. 

10. Settelment 

10.1 In relation to your open positions you will promptly take all actions on 

or prior to maturity, which are necessary either : 
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10.1.1 Uzavření nebo jinak k likvidaci takových smluv zadáním 

řádných příkazů ve vhodnou dobu, abychom mohli tyto příkazy 

provést v souladu s jejich podmínkami a požadavky relevantní 

smlouvy a jakýchkoli relevantních tržních, burzovních, 

zúčtovacích nebo zprostředkujících makléřů; nebo 

10.1.2 Proto, abychom mohli realizovat řádné plnění, vyrovnání 

a/nebo dodání takových smluv, které jsou splatné v souladu s 

požadavky smlouvy a jakýchkoli relevantních tržních, 

burzovních, zúčtovacích nebo zprostředkujících makléřů, 

včetně, mimo jiné, realizace příslušných plateb nebo dodáním 

podkladových aktiv ve vhodnou dobu, abychom mohli 

dokončit řádné vyrovnání a dodání. 

10.2 Přijmete veškerá nezbytná opatření proto, abychom mohli realizovat 

plnění transakcí ve správnou dobu v souladu s požadavky relevantních 

tržních, burzovních, zúčtovacích nebo zprostředkujících makléřů. 

10.3 Pokud nám neoznámíte svůj záměr realizovat opci a zároveň nedodáte 

peníze nebo majetek nebo dokumenty, které jsou k tomu požadovány, 

ve lhůtě kterou jsme stanovili, můžeme danou opci považovat za 

opuštěnou a upozornit vás na to odpovídajícím způsobem. Budeme se 

snažit dávat vám dostatečně předem vědět o době pro realizaci takové 

opce a/nebo případných opatřeních pro automatickou realizaci. 

10.4 Pokud nějaké platby, příkazy, dokumenty nebo dodání zůstanou 

nepřijaté, nebo budou v době přijetí neúplné nebo nesprávné, můžeme 

bez upozornění uzavřít nebo zlikvidovat transakci nebo nakoupit na 

trhu nebo provést nebo přijmout platbu nebo dodání, abychom splnili 

naše nebo vaše povinnosti v oblasti plnění, nebo podniknout jiné kroky, 

které na základně vlastního uvážení můžeme považovat za vhodné. 

10.1.1 To close out or otherwise liquidate such contracts by giving 

proper instructions in good time to enable us to carry out those 

instructions in accordance with their terms and the 

requirements of the relevant contract and of any relevant 

market, exchange, clearing house or intermediate broker; or 

10.1.2 To enable us to effect due exercise, settlement and / or 

delivery of such contracts as they fall due in accordance with 

the requirements of the contract and of any relevant market 

exchange clearing house or intermediate broker including but 

not limited to making any appropriate payment or delivering 

any underlying asset to us in good time for us to complete due 

settlement and delivery. 

10.2 You will take all action necessary to enable us to effect performance of 

transactions as they fall due in accordance with the requirements of the 

relevant market, exchange, clearing house or intermediate broker. 

10.3 If you do not give us notice of your intention to exercise an option 

together with any monies or property or documents required therewith 

by the time stipulated by us we may treat the option as abandoned by 

you and notify you accordingly. We will endeavour to give you 

reasonable advance notice of the time for exercise of such option and 

/ or any arrangements for automatic exercise. 

10.4 If any payment, instruction, documents or delivery is not received or is 

incomplete or incorrect when received we may without notice close out 

or liquidate the transaction or buy in on the market or make or receive 

payment or delivery in order to meet our or your performance 

obligations or take such other action as we in our absolute discretion 

may consider appropriate. 

http://www.iforex.co.uk/


 
 

iFOREX UK is a trading name of VIBHS Financial Limited, authorised and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority under Firm Reference Number 613381. 

Incorporated as a Limited Company in England and Wales under Companies House number 08279988. 

11/12 Tokenhouse Yard London EC2R 7AS UK | +44 (0)20 8705 0534 | www.iforex.co.uk 

 

10.5 Zisky z poskytování, uzavírání, likvidace nebo realizace smluv nebo z 

podobných transakcí budou připsány na váš Účet. Ztráty z poskytování, 

uzavírání, likvidace, vyrovnání nebo realizace smluv nebo z podobných 

transakcí budou odečteny z vašeho Účtu. Jakýkoli debetní zůstatek na 

vašem Účtu vznikající v důsledku likvidace vašeho Účtu bude vámi 

splatný okamžitě, bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl námi vyžádán. 

Pokud jsou účty v rámci vašeho Účtu vyjádřeny v různých měnách, 

budou přepočítány na šterlink v aktuálně platném směnném kurzu. 

 

10.6 Jakékoli připisování hotovostních investic nebo jiných aktiv na váš Účet 

podléhá zrušení, pokud je v souladu s místními zákony a postupy 

zrušeno dodání investic nebo hotovosti, které vede k připsání. 

11. Prodlení A Realizace Klientských Aktiv 

11.1 Výskyt kterékoli z následujících událostí představuje výskyt prodlení 

(„Prodlení“), s výhradou Ochrany před záporným zůstatkem, je-li to 

relevantní: 

11.1.1 Nesplníte zcela a okamžitě jakoukoli povinnost provést 

jakoukoli platbu v den její splatnosti nebo na naši žádost 

(včetně jakékoli povinnosti zaplatit marži); nebo 

11.1.2 Jste v prodlení s jiným závazkem, který nám dlužíte (včetně 

jakékoli transakce, která se řídí touto Smlouvou); nebo 

11.1.3 Jakékoli vaše prohlášení, vyjádření nebo záruka, kterou jste 

učinili, bylo nesprávné nebo je nesprávné, nebo by se následně 

stalo nesprávným, pokud by se opakovalo; nebo 

11.1.4 Na základě našeho vlastního uvážení rozhodneme o tom, že 

došlo k negativní změně ve vaší bonitě nebo v bonitě jakékoli 

jiné strany poskytující záruky a/nebo zajištění ve smyslu 

jakýchkoli Závazků; nebo 

10.5 Profits arising from the granting, closing out, liquidation, settlement or 

exercise of contracts or from similar transactions will be credited to 

your Account. Losses arising from the granting, closing out, liquidation, 

settlement or exercise of contracts or from similar transactions will be 

debited from your Account. Any debit balance on your Account or 

arising as a result of the liquidation of your Account will be payable by 

you forthwith whether or not demanded by us. If accounts within your 

Account are expressed in different currencies they shall be translated 

to sterling at the prevailing rate of exchange. 

10.6 Any crediting to your Account of cash investments or other Assets is 

subject to reversal if, in accordance with local laws and practice, the 

delivery of investments or cash giving rise to the credit is reversed. 

11. Default and Realisation of Client’s Assets 

11.1 The occurrence of any of the following events shall constitute an event 

of default (‘Event of Default’) subject to the Negative Balance 

Protection if applicable: 

11.1.1 You fail to comply fully and immediately with any Obligation to 

make any payment when due to or required by us (including 

any Obligation to pay margin); or 

11.1.2 You make default in any other Obligation owed to us (including 

any transaction governed by this Agreement); or 

11.1.3 Any declaration, representation or warranty made by you was 

or has become or subsequently would if repeated at any time 

be incorrect; or 

11.1.4 We acting in our absolute discretion determine that there is or 

has been an adverse change in the creditworthiness of your or 

any party providing a guarantee and / or indemnity in respect 

any Obligation; or 
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11.1.5 Zahájíte dobrovolný případ nebo jiné řízení, které usiluje o 

likvidaci, reorganizaci, dohodu nebo vyrovnání, zmrazení nebo 

moratorium nebo jiné podobné úlevy ve vztahu k vám nebo 

vašim dluhům v rámci jakéhokoli úpadkového, insolvenčního, 

regulačního, dohledového nebo podobného práva nebo 

usilujete o jmenování správce konkurzního, likvidátora, 

administrátora nebo jiného podobného úředníka 

(„Insolvenčního úředníka") nebo sebe sama nebo jakékoli části 

vašeho podniku nebo majetku; nebo podniknete jakékoli 

korporátní kroky k povolení některého z výše uvedených 

opatření; a v případě reorganizačního uspořádání nebo složení 

nedáme souhlas s návrhy; nebo 

11.1.6 Je proti vám zahájen nedobrovolný případ nebo jiné řízení, 

které vás žádá nebo navrhuje reorganizaci nebo správní příkaz, 

likvidaci, dohodu nebo vyrovnání, zmrazení nebo moratorium 

nebo jiné podobné úlevy ve vztahu k vám nebo vašim dluhům 

v rámci jakéhokoli úpadkového, insolvenčního, regulačního, 

dohledového nebo podobného práva (včetně jakéhokoli 

korporátního nebo jiného práva, které by se vás potenciálně 

mohlo týkat v případě platební neschopnosti) nebo toto řízení 

usiluje o jmenování insolvenčního úředníka pro vás nebo 

jakoukoli část vašeho podniku nebo majetku; nebo 

11.1.7 Zemřete, stanete se nezpůsobilými nebo slabomyslnými, 

nejste schopni splatit své dluhy ve splatnosti (nebo pokud jste 

správcem svěřenského fondu, nejste schopni splatit své dluhy 

vzniklé v této funkci z majetku svěřenského fondu), nebo jste v 

úpadku nebo v platební neschopnosti, jak je definováno v 

jakémkoli úpadkovém nebo insolvenčním zákonu, který se na 

vás vztahuje; nebo některé z vašich dluhů nejsou vyplaceny v 

den splatnosti nebo se stanou okamžitě splatnými v rámci 

11.1.5 You commence a voluntary case or other procedure seeking or 

proposing liquidation, reorganisation, an arrangement or 

composition, a freeze or moratorium, or other similar relief 

with respect to yourself or to your debts under any 

bankruptcy, insolvency, regulatory, supervisory or similar law, 

or seeking the appointment of a trustee in bankruptcy, 

receiver, liquidator, administrator or other similar official 

(each an ‘Insolvency Official’) of yourself or any part of your 

undertaking or assets; or take any corporate action to 

authorise any of the foregoing; and, in the case of a 

reorganisation arrangement or composition, we do not 

consent to the proposals; or 

11.1.6 An involuntary case or other procedure is commenced against 

you seeking or proposing reorganisation or an administration 

order, liquidation, an arrangement or composition, a freeze or 

moratorium, or other similar relief with respect to you or your 

debts under any bankruptcy, insolvency, regulatory, 

supervisory or similar law (including any corporate or other 

law with potential application to yourself if insolvent) or 

seeking the appointment of an insolvency official of yourself or 

any part of your undertaking or assets; or 

 

11.1.7 You die, become incapacitated or of unsound mind, are unable 

to pay your debts as they fall due (or where you are the trustee 

of a trust you are unable to pay your debts incurred in that 

capacity out of the assets of the trust), or you are bankrupt or 

insolvent as defined under any bankruptcy or insolvency law 

applicable to you; or any of your indebtedness is not paid on 

the due date therefor or becomes capable at any time of being 

declared due and payable under agreements or instruments 
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dohod nebo nástrojů dokladujících tyto dluhy dřív, než by jinak 

byly splatné, nebo je zahájeno řízení pro jakékoli plnění, 

příslušenství nebo vedlejší příslušenství, nebo pro jakoukoli 

tíseň, nebo převezme držení celého vašeho majetku, podniku 

nebo aktiv nebo jejich části hypoteční věřitel; nebo 

11.1.8 Kdykoli to z důvodu výkyvů na trhu nebo z jakýchkoli jiných 

důvodů v dobré víře, ale jinak podle vlastního přiměřeného 

uvážení, budeme považovat za nezbytné pro naši vlastní 

ochranu nebo pro vaši vlastní ochranu. 

11.2 V případě Prodlení nebo kdykoli po zaznamenání Prodlení můžeme na 

základě oznámení a bez ohledu na jiná práva podle této smlouvy nebo 

podle jakékoli transakce, smlouvy nebo zákona učinit veškerá opatření, 

která považujeme za nezbytná nebo žádoucí za daných okolností, 

včetně, mimo jiné, následujících: 

11.2.1 Považovat některé nebo všechny transakce, které byly poté 

neuhrazeny podle této smlouvy nebo jakékoli jiné dohody mezi 

námi, za odmítnuté vámi a s takovým odmítnutím, že byly námi 

přijaty, načež budou naše závazky vyplývající z těchto transakcí 

zrušeny a ukončeny; 

11.2.2 Likvidovat, prodat, uzavřít, nahradit, zvrátit, zajistit nebo 

vyrovnat všechny nebo jakékoli transakce, koupit, zapůjčit 

nebo vypůjčit, nebo uzavřít jakoukoli jinou transakci nebo 

přijmout nebo zdržet se takového jiného opatření v takové 

době a takovým způsobem, který podle našeho vlastního 

uvážení považujeme za nezbytný nebo vhodný k pokrytí, 

snížení nebo eliminaci naší ztráty v souvislosti s jakoukoli vaší 

transakcí nebo jinými závazky nebo povinnostmi. Při likvidaci 

jakýchkoli dlouhých nebo krátkých pozic můžeme dle vlastního 

uvážení a bez omezení prodat nebo zakoupit za stejný smluvní 

evidencing such indebtedness before it would otherwise have 

been due and payable, or proceedings are commenced for any 

execution, any attachment or garnishment, or any distress 

against, or an encumbrancer takes possession of, the whole or 

any part of your property, undertaking or assets; or 

11.1.8 At any time due to market fluctuations or for any other reason 

we shall in good faith but otherwise in our reasonable 

discretion consider it necessary for our own, or for your own, 

protection. 

11.2 Upon or at any time following an Event of Default we may on notice to 

you and without prejudice to any other rights hereunder or under any 

transaction, contract or law, take any and all actions that we consider 

to be necessary or desirable in the circumstances, including, but not 

limited to the following: 

11.2.1 Treat any or all transactions then outstanding under this 

Agreement or any other agreement between us as having been 

repudiated by you and such repudiation as having been 

accepted by us, whereupon our obligations under such 

transactions will thereupon be cancelled and terminated; 

11.2.2 Liquidate, sell, close out, replace, reverse, hedge or off-set all 

or any transactions, buy, borrow or lend, or enter into any 

other transaction or take, or refrain from taking, such other 

action at such time or times and in such manner as, at our sole 

discretion, we consider necessary or appropriate to cover, 

reduce or eliminate our loss under or in respect of any of your 

transactions or other commitments or Obligations. In 

liquidating any long or short positions we may, at our sole 

discretion and without limitation, sell or purchase for the same 

contract month, prompt date or other relevant contractual 
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měsíc, v den splatnosti nebo k jinému relevantnímu smluvnímu 

datu splatnosti, nebo zahájit nové dlouhé nebo krátké pozice 

za účelem vytvoření rozpětí nebo rozkročení s cílem chránit 

stávající pozice; a/nebo 

11.2.3 Prodávat, účtovat, ukládat, jednat nebo jinak nakládat s 

jakoukoli hotovostí, cennými papíry, marží, účtovanými aktivy 

nebo aktivy za takových podmínek, které můžeme zcela podle 

vlastního uvážení považovat za vhodné, aniž bychom byli 

zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo snížení ceny, abychom 

mohli realizovat finanční prostředky dostatečné k pokrytí 

vašich závazků a uplatňovat tyto výnosy v rámci vašich závazků 

nebo vůči nim takovým způsobem a obecně takovými 

prostředky, jaké můžeme podle našeho výhradního a 

absolutního uvážení stanovit. 

11.3 Za všech okolností zůstáváte odpovědní za uhrazení veškerých 

nesplacených Závazků, a pokud realizované zisky podle kapitoly 11.2 

nejsou dostatečné ke splnění všech takových Závazků, na požádání 

okamžitě zaplatíte jakýkoli deficit a veškeré nesplacené závazky, spolu 

s úrokem ve výši 3 % ročně nad základní sazbou stanovenou čas od času 

bankou Barclays Bank Plc, ať už před nebo po denně skládaném 

posouzení. 

12. Peníze A Aktiva Klienta 

12.1 Výhradně Maloobchodní klienti 

12.1.1 Tato kapitola se vztahuje pouze k Maloobchodním klientům. 

12.1.2 S veškerými penězi, které obdržíme v souvislosti s vaším 

Účtem, bude nakládáno jako s Klientskými penězi v souladu s 

Pravidly FCA pro klientské peníze. 

maturity, or initiate new long or short positions in order to 

establish a spread or straddle with a view to protecting existing 

positions; and / or 

 

11.2.3 Sell, charge, deposit, deal with or otherwise dispose of any 

cash, securities, margin, Charged Assets or Assets upon such 

terms as we may in our absolute discretion think fit without 

being responsible for any loss or diminution in price in order to 

realise funds sufficient to cover your Obligations and apply 

such proceeds in or towards satisfaction of your Obligations in 

such order and generally in such manner as we may, in our sole 

and absolute discretion, determine. 

 

 

11.3 You will at all times remain liable for the payment of any and all 

outstanding Obligations and if the proceeds realised pursuant to clause 

11.2 are insufficient for the discharge of all such Obligations, you will 

promptly pay on demand the deficit and all unpaid liabilities together 

with interest at a rate of 3% per annum above the base rate from time 

to time of Barclays Bank Plc whether before or after judgment 

compounded daily. 

12. Client Money and Assets 

12.1 Retail Clients Only 

12.1.1 This clause applies to Retail Clients only. 

12.1.2 Any money received by us in respect of your Account shall be 

treated as Client Money in accordance with the FCA's Client 

Money Rules. 
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12.1.3 Veškeré peníze, které nám převedete, nebo které nám budou 

převedeny vaším jménem jako Klientské peníze, budou v 

držení banky nebo třetí strany, kterou určíme podle vlastního 

uvážení, přičemž vždy budeme postupovat přiměřeně a s 

přihlédnutím k relevantním ustanovením Pravidel 7.4.7 a 7.4.8 

v Pravidlech pro klientské peníze, a platí, že to čas od času 

může být i autorizovaná banka registrovaná mimo území 

Británie nebo EHP. Vaše peníze budou oddělené od našich 

peněz v souladu s požadavky Pravidel pro klientské peníze a v 

případě naší insolvence budou vyjmuty z našeho majetku, vždy 

v souladu s relevantní legislativou a regulatorními požadavky. 

12.1.4 Pokud jsou peníze uloženy mimo území Británie, právní a 

regulatorní požadavky platné pro takovou banku nebo třetí 

stranu se mohou lišit od požadavků v Británii a v případě 

insolvence nebo jiného rovnocenného zhroucení takové banky 

nebo třetí strany se může stát, že vaše peníze nebudou 

chráněny tak efektivně, jako když budou vaše peníze uloženy u 

rovnocenné banky nebo třetí strany v Británii. 

12.1.5 Neneseme žádnou odpovědnost za zhroucení nebo insolvenci 

jakékoli banky nebo třetí strany, které drží peníze klienta, 

nicméně pokud budou vaše peníze v držení země v rámci EHP, 

může se na část vaší hotovosti vztahovat usnesení o náhradě 

škod v dané jurisdikci, v souladu s pravidly této jurisdikce. 

12.1.6 Vaše peníze mohou být drženy v jiné měně, než v jaké byly 

původně přijaty, a budou každý den upravovány na částku, 

která je minimálně rovná částce v původní měně, přepočítané 

k závěrečnému spotovému směnnému kurzu z předchozího 

dne. 

12.1.3 Any money you transfer to us or which is transferred to us on 

your behalf being Client Money will be held with a bank or 

third party nominated by us in our sole discretion, acting 

reasonably and considering the relevant provisions in Rules 

7.4.7 and 7.4.8 of the Client Money Rules, which may from 

time to time be an authorised bank registered outside of the 

UK or the EEA. Your money will be segregated from our own 

money in accordance with the requirements of the Client 

Money Rules and in the event of our insolvency, it will be 

excluded from our assets subject at all times to the relevant 

legislation and regulatory provisions. 

12.1.4 Where monies are held outside of the UK, the legal and 

regulatory regime applying to any such bank or third party may 

be different from that of the UK and in the event of the 

insolvency or any other equivalent failure of that bank or third 

party, your money may not be as effectively protected as if 

your money is held with an equivalent bank or third party in 

the UK. 

12.1.5 We will not be liable for the failure or insolvency of any bank 

or third party holding Client Money however, if your money is 

held within an EEA country, a proportion of your cash balance 

may qualify for compensation arrangements in that 

jurisdiction, subject to the rules of that jurisdiction. 

12.1.6 Your money may be held in a different currency from that of 

its receipt and will be adjusted each day to an amount at least 

equal to the original currency amount, translated at the 

previous day's closing spot exchange rate. 
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12.1.7 Nebudete mít nárok na žádné úroky z Klientských peněz v 

našem držení, pokud se s vámi výslovně písemně 

nedohodneme jinak. 

12.1.8 Pokud nás písemně nebo jinak neupozorníte, můžeme předat 

Klientské peníze nebo umožnit jiné osobě, např. burzovnímu, 

zúčtovacímu nebo zprostředkujícímu makléři, držení nebo 

ovládání Klientských peněz, pokud převádíme Klientské 

peníze: 

(a) Pro účely transakce pro vás prostřednictvím takové osoby; 

nebo 

(b) Pro splnění vašich povinností poskytnout Marži za 

transakci. 

12.1.9 Tímto souhlasíte s uvolněním veškerých zůstatků Klientských 

peněz pro vás nebo ve váš prospěch z klientských bankovních 

účtů a s tím, že nebudeme dále považovat nenárokované 

Klientské peníze na vašem Účtu za Klientské peníze, pokud: 

(a) Stanovili jsme na základě vlastního uvážení, že na vašem 

účtu nedošlo k žádnému pohybu zůstatku po dobu šesti let 

(bez přihlédnutí k platbám nebo příjmům týkajícím se 

poplatků, úroků nebo podobných položek); a 

 

(b) Napsali jsme vám na vaši poslední známou adresu a 

informovali vás o našem záměru nezacházet s vaším 

zůstatkem nadále jako s Klientskými penězi, přičemž jsme 

vám dali lhůtu 28 dní na vznesení námitky za předpokladu, 

že: 

(i) Připravíme a uložíme záznamy o veškerých zůstatcích 

uvolněných z vašeho klientského bankovního účtu; a 

12.1.7 You will not be entitled to interest on any Client Money held 

with us, unless we expressly agree otherwise with you in 

writing. 

12.1.8 Unless you notify us in writing or otherwise, we may pass on 

Client Money or allow another person such as an exchange, a 

clearing house or an intermediate broker, to hold or control 

Client Money where we transfer the Client Money: 

 

(a) For the purposes of a transaction for you through or with 

that person; or 

(b) To meet your obligations to provide Margin for a 

transaction. 

12.1.9 You hereby agree to us releasing any Client Money balances, 

for or on your behalf, from client bank accounts and to us 

ceasing to treat any unclaimed Client Money in your Account 

as Client Money where: 

(a) We have determined, acting in our reasonable sole 

discretion, that there has been no movement on your 

balance for a period of six years (notwithstanding any 

payments or receipts of charges, interest or similar items); 

and 

(b) We have written to you at your last known address 

informing you of our intention of no longer treating that 

balance as Client Money, giving you 28 days to make a 

claim, provided we: 

 

(i) Shall make and retain records of all balances released 

from your client bank account; and 
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(ii) Zavážeme se uhradit veškeré platné nároky vůči 

jakýmkoli uvolněným zůstatkům. 

12.1.10 Vaše peníze nebudou nadále Klientské peníze, po vyplacení: 

(a) Vám nebo jednomu z vašich řádně autorizovaných 

zástupců; 

(b) Třetí straně podle vašich pokynů; a 

(c) Nám, pokud jsou peníze naší splatnou pohledávkou. 

12.2 Výběroví, Profesionální klienti per se a Způsobilé protistrany 

12.2.1 Tato kapitola platí pouze tehdy, pokud jste byli z naší strany 

klasifikováni jako Profesionální klient per se nebo Způsobilá 

protistrana poté, co jste vyplnili Formulář žádosti o osobní 

obchodní účet. Vezměte, prosím, na vědomí, že Výběroví 

profesionální klienti jsou Pravidly pro klientské peníze 

zachyceni stejně jako Maloobchodní klienti, podle statusu a 

požadavků na ‚opting up‘). 

12.2.2 Jako Profesionálnímu klientovi per se nebo Způsobilé 

protistraně vám naše služby podle této Smlouvy budou 

poskytovány za předpokladu, že nevyžadujete, aby peníze, 

které jste nám převedli, byly drženy v souladu s Pravidly pro 

klientské peníze. V souladu s tím se na vás nebude vztahovat 

ochrana podle Pravidel pro klientské peníze. Pokud nám 

převedete peníze, budeme to považovat za převod plného 

vlastnictví peněz pro účely zajištění nebo pokrytí vašich 

stávajících, budoucích, skutečných, nahodilých nebo 

potencionálních závazků a my nebudeme držet takové peníze 

v souladu s Pravidly pro klientské peníze. Veškeré peníze 

přijaté na naší straně od vás nebo od třetí strany na váš Účet 

(ii) Undertake to make good any valid claims against any 

released balances. 

12.1.10 Your money will cease to be Client Money when it is paid: 

(a) To you or to one of your duly authorised representatives; 

 

(b) To a third party on your instructions; and 

(c) To us when money is due and payable to us. 

12.2 Elective, Per Se Professional Clients and Eligible Counterparties 

12.2.1 This clause applies only if you have been classified by us as a 

Per Se Professional Client or Eligible Counterparty following 

the completion by you of the Personal Trading Account 

Application Form. Please note that Elective Professional 

Clients are captured by the Client Money Rules in the same 

way as Retail Clients, subject to status and ‘opting up’ 

requirements. 

12.2.2 As a Per Se Professional Client or Eligible Counterparty, our 

services to you under this Agreement are provided on the 

understanding that you do not require money which is 

transferred by you to us to be held in accordance with the 

Client Money Rules. Accordingly, the protections conferred by 

the Client Money Rules will not apply to you. Where you 

transfer money to us, we will treat this as a transfer of full 

ownership of money to us for the purpose of securing or 

covering your present, future, actual, contingent or 

prospective obligations, and we will not hold such money in 

accordance with the Client Money Rules. Any money received 

by us from you or a third party for your Account will be owed 
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vám budeme dlužit a vy budete v pozici hlavního věřitele vůči 

společnosti VIBHS Financial Limited. 

12.2.3 Jako Profesionální klient per se nebo Způsobilá protistrana 

proto nebudete mít vlastnický nárok na peníze, které nám byly 

převedeny, a my s nimi můžeme nakládat sami. Vaše peníze 

nebudou odděleny od našich peněz a můžeme s nimi 

disponovat v průběhu našeho podnikání. Převedeme vám zpět 

ekvivalentní částku peněz podle vlastního uvážení, pokud 

dojdeme k závěru, že částka, jakou jste nám převedl, je vyšší 

než jakou nezbytně potřebujeme k pokrytí vašich stávajících a 

budoucích závazků vůči nám. Při určování výše Záruky a výše 

našich závazků vůči vám smíme uplatnit takovou metodologii 

(včetně úsudků o budoucím pohybu trhů a hodnot), jakou 

považujeme za vhodnou, v souladu s Pravidly FCA a Pravidly 

pro klientské peníze. 

12.2.4 Vyplněním Formuláře žádosti o osobní obchodní účet nám 

dáváte písemné potvrzení, že souhlasíte s výše uvedenými 

informacemi a že souhlasíte s tím, že vaše peníze nebudou 

chráněny podle Pravidel pro klientské peníze. 

 

13. Účtovaná Aktiva 

13.1 Vaše cenné papíry a jakákoli jiná Aktiva budou vždy drženy námi, s 

výhradou obecného zástavního práva a práva započtení proti vašim 

Závazkům bez ohledu na to, zda jsme vám poskytli úvěr, půjčku nebo 

jiné finanční nástroje v souvislosti s těmito aktivy a bez ohledu na počet 

účtů, které u nás můžete mít. 

by us to you and you will rank only as a general creditor of 

VIBHS Financial Limited. 

12.2.3 As a Per Se Professional Client or Eligible Counterparty, you will 

therefore not have a proprietary claim over money transferred 

to us, and we can deal with it in our own right. Your money will 

not be segregated from our money and it may be used by us in 

the course of our business. We will transfer an equivalent 

amount of money back to you where, in our discretion, we 

consider that the amount of money you have transferred to us 

is more than is necessary to cover your present and future 

obligations to us. In determining the amount of Collateral and 

the amount of our obligations to you, we may apply such 

methodology (including judgements as to the future 

movement of markets and values), as we consider appropriate, 

consistent with the FCA Rules and the Client Money Rules. 

12.2.4 By completing the Personal Trading Account Application Form, 

you are providing us with written acknowledgement that you 

understand the information above and that you consent to 

your monies not being conferred the protections of the Client 

Money Rules. 

13. Charged Assets 

13.1 Your securities and any other Assets shall at all times be held by us 

subject to a general lien and right of set off against your Obligations 

whether or not we have provided credit, loans or other financial 

facilities to you in connection with such assets and irrespective of the 

number of accounts which you may have with us. 
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13.2 Jako záruku za plnění všech vašich Závazků nám tímto účtujete 

prostřednictvím prvního fixního zajišťovacího úroku s plnou zárukou 

vlastnického práva a jako pokračující záruku: 

13.2.1 Všechna vaše práva, nároky a úroky týkající se cenných papírů, 

investic, hotovosti a jiných Aktiv, které budou čas od času 

připsány na váš Účet; 

13.2.2 Všechny cenné papíry nebo jiné investice nebo certifikáty k 

nim nebo doklady o jejich vlastnictví, které jsou aktuálně 

uloženy nebo drženy námi nebo naším Spolupracovníkem; 

13.2.3 Všechna vaše práva vyplývající z této Smlouvy, včetně, bez 

omezení, všech vašich práv na dodání hotovosti, cenných 

papírů nebo jiných investic; 

13.2.4 Všechny sumy peněz v našem držení nebo v držení našeho 

Spolupracovníka pro vás, výnos ze všech účtů, na kterých 

mohou být takové peníze čas od času drženy, a všechna vaše 

práva, nároky a úroky v rámci jakéhokoli svěřenského fondu 

vztahující se k takovým penězům nebo takovým účtům, jak 

bylo uvedeno výše; 

13.2.5 Všechna majetková a jiná práva ve smyslu aktiv uvedených v 

odstavcích 13.2.1 až 13.2.4 výše nebo odvozená z nich, včetně, 

bez omezení, veškerých práv vůči jakýmkoli uschovatelům, 

bankéřům nebo jiným osobám; (aktiva uvedená v odstavcích 

13.2.1 až 13.2.5 společně dále jako „Účtovaná aktiva“). 

13.3 Všechna Účtovaná aktiva budeme mít v držení pro účely uspokojení 

všech vašich Závazků v rámci této Smlouvy a bez předchozího 

upozornění smíme, bez jakéhokoli vašeho podílu: 

13.3.1 Ukládat, účtovat nebo zastavovat Účtovaná aktiva u jakéhokoli 

burzovního, tržního, zúčtovacího, zprostředkujícího makléře 

13.2 As security for the performance of all your Obligations you hereby 

charge to us by way of first fixed security interest with full title 

guarantee and as a continuing security: 

13.2.1 All your rights, title and interest in respect of the securities, 

investments, cash and any other Assets from time to time 

credited to your Account; 

13.2.2 All securities or other investments which, or the certificates or 

documents of title to which, are for the time being deposited 

with or held by us or an Associate of ours; 

13.2.3 All your rights under this Agreement including, without 

limitation, all your rights to delivery of cash, securities or other 

investments; 

13.2.4 All sums of money held by us or any Associate for you, the 

benefit of all accounts in which any such money may from time 

to time be held and all your right, title and interest under any 

trust relating to such money or to such accounts as aforesaid; 

 

 

13.2.5 All and any property and other rights in respect of or derived 

from the assets referred to in subparagraphs 13.2.1 to 13.2.4 

above including, without limitation, any rights against any 

custodian, banker or other person; (the assets referred to in 

13.2.1 to 13.2.5 together the ‘Charged Assets’). 

13.3 We shall hold all Charged Assets for the purpose of satisfying all and 

any of your Obligations under this Agreement and may without prior 

notice to you free of any interest of yours therein: 

13.3.1 Deposit, charge or pledge Charged Assets with or to the order 

of any exchange, market operator, clearing house, 
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nebo jakékoli jiné třetí strany nebo podle jejich příkazu a pod 

podmínkou, že tato třetí strana může vymáhat takové uložení, 

účtování nebo zastavení k uspokojení veškerých Závazků a 

veškerých našich závazků nebo jakéhokoli našeho Klienta, 

takové třetí straně, která může zahrnovat vytvoření práva ze 

zajištění nad Účtovanými aktivy před jakýmkoli právem na 

zajištění nad Účtovanými aktivy, které vám čas od času 

udělíme; a 

13.3.2 Registrovat, prodat, realizovat, účtovat nebo půjčovat oproti 

témuž za takových podmínek (včetně protiplnění, které jsme 

obdrželi k nim), jaké můžeme absolutně podle vlastního 

uvážení považovat za vhodné (bez toho, abychom odpovídali 

za jakoukoli ztrátu nebo snížení ceny) a uplatnit výnosy k 

uspokojení jakýchkoli takových Závazků. 

13.4 Dokud plně nesplatíte nebo nesplníte všechny své Závazky, budeme 

oprávněni zadržet všechna vaše Účtovaná aktiva a vy nesmíte (bez 

našeho předchozího souhlasu) žádná Účtovaná aktiva vybrat ani 

nahradit. Absolutně podle vlastního uvážení smíme z Účtovaných aktiv 

realizovat platby nebo dodávky vám nebo jinak realizovat naše práva 

na započtení, kombinaci a/nebo konsolidaci. 

13.5 Žádný kupující nebo jiná osoba, která s námi jedná, se nebude zabývat 

tím, zda některá z vykonávaných nebo údajně vykonávaných pravomocí 

vznikla nebo se stala vykonatelnou, zda Závazky zůstávají nesplacené 

nebo ohledně vhodnosti nebo platnosti výkonu nebo údajného výkonu 

jakékoli pravomoci; a titul takového kupujícího a postavení takové 

osoby nesmí být trestné s ohledem na kteroukoli z těchto záležitostí a 

ochrana obsažená v § 104 až 107 Zákona o majetku z roku 1925 se 

vztahuje na každou osobu, která od nás nakupuje nebo jedná. 

intermediate broker or other third party and on terms that 

such third party may enforce such deposit, charge or pledge in 

satisfaction of all or any Obligations, and all or any obligations 

of ours or of any other Client of ours, to such third party which 

may include the creation of a security interest over Charged 

Assets ranking prior to any security interest in Charged Assets 

from time to time granted by you to us; and 

 

13.3.2 Register, sell, realise, charge or borrow against the same upon 

such terms (including as to the consideration received 

therefore) as we may in our absolute discretion think fit 

(without being responsible for any loss or diminution in price) 

and apply the proceeds in or towards satisfying any such 

Obligations. 

13.4 Until you have paid or discharged in full all your Obligations we shall be 

entitled to retain all your Charged Assets and you may not (without our 

prior consent) withdraw or substitute any Charged Assets. We may in 

our absolute discretion make payments or deliveries to you from 

Charged Assets, or otherwise exercise our rights of set-off, combination 

and / or consolidation. 

13.5 No purchaser from, or other person dealing with us, shall be concerned 

to enquire whether any of the powers exercised or purported to be 

exercised has arisen or become exercisable, whether the Obligations 

remain outstanding or as to the propriety or validity of the exercise or 

purported exercise of any power; and the title of such a purchaser and 

the position of any such person shall not be impeachable by reference 

to any of those matters and the protections contained in Sections 104 

to 107 of the Law of Property Act 1925 shall apply to any person 

purchasing from or dealing with us. 
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13.6 Písemné potvrzení našeho úředníka nebo zástupce o tom, že vznikla 

jakákoliv kupní nebo jiná pravomoc k prodeji a jinému zcizení, musí být 

přesvědčivým důkazem skutečnosti ve prospěch kupujícího celého 

Účtovaného majetku nebo jeho části. 

13.7 Souhlasíte s tím, že (na vaše náklady) budete čas od času na požádání 

realizovat dokumenty a činit takové další úkony a kroky, které můžeme 

vyžadovat ke zdokonalování nebo zachování Bezpečnosti a k vytvoření 

nových nebo dalších práv k zajištění možnosti vymáhat jakékoli takové 

Zajištění. 

13.8 Tímto neodvolatelně jmenujete jako zabezpečení, nás a jakoukoli 

osobu čas od času námi nominovanou, jako svého zmocněnce s plnou 

pravomocí zastoupit vás a vaším jménem a ve váš prospěch a z vaší 

pozice jednat a realizovat dokumenty a provádět taková další opatření 

a kroky, které mohou být nutné k zajištění vymáhání takového Zajištění. 

13.9 Zajištění pokračuje a rozšíří se na konečný zůstatek všech Závazků, bez 

ohledu na jakékoli průběžné platby nebo plnění, úplná nebo částečná. 

Zajištění doplňuje jakékoli jiné zajištění, záruku nebo odškodnění 

aktuálně nebo následně v našem držení ve smyslu Závazků, a Zajištění 

není žádným způsobem dotčeno žádným jiným takovým zajištěním, 

zárukou nebo odškodněním a zůstává plně v platnosti a účinnosti, 

dokud ho nezrušíme. 

13.10 § 93 (omezení práva na konsolidaci) a § 103 (omezení práva na prodej) 

Zákona o majetku z roku 1925 se na tuto Smlouvu nebudou vztahovat. 

Závazky se stávají splatnými pro účely § 101 Zákona o majetku z roku 

1925 a zákonná pravomoc k prodeji a jmenování příjemce, která je nám 

svěřena podle tohoto Zákona (v platném znění nebo rozšíření podle 

této Smlouvy), a všechny ostatní pravomoci vyvstávají okamžitě po 

realizaci této Smlouvy. 

13.6 A certificate in writing by our officer or agent that any power of sale or 

other disposal has arisen and is exercisable shall be conclusive evidence 

of the fact in favour of a purchaser of the whole or any part of the 

Charged Assets. 

13.7 You agree you shall (at your cost) from time to time on request execute 

documents and take such other acts and steps as we may require to 

perfect or preserve the Security and to create new or further security 

interests over the same, to facilitate the enforcement of any such 

security. 

13.8 You hereby irrevocably appoint by way of security, us and any person 

from time to time nominated by us, as your attorney with full power of 

substitution for you and in your name and on your behalf and as your 

act and deed to execute documents and take such other acts and steps 

as may be required to facilitate the enforcement of the Security. 

13.9 The Security is continuing and will extend to the ultimate balance of all 

the Obligations, regardless of any intermediate payment or discharge 

in whole or in part. The Security is additional to any other security, 

guarantee or indemnity now or subsequently held by us in respect of 

the Obligations and the Security is not in any way prejudiced by any 

other such security, guarantee or indemnity and shall remain in full 

force and effect until discharged by us. 

13.10 Sections 93 (restriction of right of consolidation) and 103 (restriction of 

right of sale) of the Law of Property Act 1925 will not apply to this 

Agreement. The Obligations will become due for the purposes of 

Section 101 of the Law of Property Act 1925, and the statutory power 

of sale and of appointing a receiver which are conferred on us under 

such Act (as varied or extended by this Agreement) and all other powers 
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13.11 Pokud v rozumné míře dojdeme k závěru, že jakákoli přijatá nebo 

vymožená platba může být vyloučena nebo zrušena poté, co byly 

všechny Závazky splněny (včetně Zajištění), tato Smlouva zůstává plně 

v platnosti a účinnosti a my nebudeme povinni uvolnit Účtovaná aktiva 

až do uplynutí doby, kterou v rozumné míře stanovíme. 

13.12 Žádná platba, které se lze vyhnout nebo ji upravit podle jakéhokoli 

zákona, včetně jakéhokoli právního předpisu týkajícího se bankrotu 

nebo insolvence, a žádné uvolnění, vypořádání nebo oddlužení, které 

jsme poskytli nebo provedli na základě dobré víry takové záruky, jistoty 

nebo platby, nepoškodí nebo neovlivní naše právo vymáhat závazky od 

vás nebo vymáhat Zajištění v plném rozsahu Závazků. 

13.13 Nebudete vytvářet ani mít nesplacené žádné hypotéky, záruky, zástavní 

právo, předané věci do zástavy, práva ze zajištění nebo jiné poplatky 

nebo břemena, ani žádnou jinou dohodu nebo ujednání se stejným 

ekonomickým účinkem, nad nebo s ohledem na současná nebo budoucí 

Účtovaná aktiva, s výjimkou Zajištění nebo jakýchkoli jiných záruk 

zvažovaných podle této kapitoly 13. 

14. Úschova 

14.1 Poskytneme vám službu bezpečné úschovy ve vztahu k jakýmkoli 

cenným papírům v souladu s Pravidly FCA (přičemž tyto cenné papíry 

pro zamezení jakýmkoli pochybnostem budou také podléhat Zajištění). 

Tato služba bezpečné úschovy se nevztahuje na cenné papíry připsané 

na váš Účet, kde přešlo plné právní a skutečné vlastnictví na nás a my 

vám dlužíme pouze smluvní právo na vrácení rovnocenných cenných 

papírů v souladu s kapitolou 14.14, včetně, bez omezení, veškerých 

aktiv zcizených námi zcela nebo částečně podle kapitoly 13.3. 

shall be deemed to arise immediately after execution of this 

Agreement. 

13.11 If we reasonably determine that any payment received or recovered by 

us may be avoided or invalidated after the Obligations have been 

discharged in full this Agreement (and the Security) will remain in full 

force and effect and we will not be obliged to release Charged Assets 

until the expiry of such period as we shall reasonably determine. 

13.12 No payment which may be avoided or adjusted under any law, 

including any enactment relating to bankruptcy or insolvency, and no 

release, settlement or discharge given or made by us on the faith of any 

such assurance, security or payment, shall prejudice or affect our right 

to recover the Obligations from you or to enforce the Security to the 

full extent of the Obligations. 

13.13 You will not create or have outstanding any mortgage, pledge, lien, 

hypothecation, security interest or other charge or encumbrance, or 

any other agreement or arrangement having the same economic effect, 

over or in respect of the present or future Charged Assets other than 

the Security or any other security contemplated under this clause 13. 

 

14. Custody 

14.1 We will provide you with a safe custody service in relation to any 

securities in accordance with the FCA Rules (which securities will for the 

avoidance of doubt also be subject to the Security). This safe custody 

service will not apply to securities credited to your Account where full 

legal and beneficial ownership has passed to us and we owe you only a 

contractual right to the return of equivalent securities in accordance 

with clause 14.14, including but not limited to any assets disposed of 

by us in whole or part under clause 13.3. 
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14.2 Následující ustanovení této kapitoly 14 se uplatní pouze na cenné 

papíry, které držíme v bezpečné úschově. 

14.3 Všechny cenné papíry koupené naším prostřednictvím budou 

zaregistrovány (s výjimkou akcií na doručitele) jménem našeho 

mandatáře nebo jménem jiného uschovatele, kterého jmenujeme, 

pokud nebudete požadovat něco jiného a neuvedete to ve formuláři 

žádosti klienta. Budeme vůči vám odpovědní za veškeré dividendy, 

platby úroků a jiná práva, která vám plynou. Cenné papíry na doručitele 

nebo jiné neregistrované cenné papíry nemusíme mít v držení vždy 

přímo, ale mohou být v držení jedné nebo více třetích stran (včetně 

zúčtovacích systémů, uschovatelů a zámořských agentů) přímo nebo 

nepřímo a mohou být v držení jejich jménem. 

14.4 Měli byste vzít na vědomí, že nominovaní držitelé účtů nemohou 

přijímat určité nároky, jako jsou výroční zprávy a účetní závěrky, ani se 

nemohou účastnit výročních (nebo jiných) valných hromad a volit na 

nich. 

14.5 Zámořské cenné papíry mohou být registrovány nebo zapsány jménem 

uschovatele nebo naším jménem (na základě vašeho předchozího 

písemného souhlasu) v jedné nebo více jurisdikcí mimo Spojené 

království, pokud stanovíme, že je to z důvodu právních požadavků 

nebo povahy tržních postupů v dané jurisdikci ve vašem nejlepším 

zájmu nebo není možné postupovat jinak. V důsledku toho se může 

stát, že vaše cenné papíry nebudou moci být odděleny od cenných 

papírů, které patří nám, a proto může být vaše ochrana menší, pokud 

by došlo k prodlení na straně osoby, jejímž jménem jsou tyto investice 

registrovány nebo zapsány. Cenné papíry patřící vám, které jsou drženy 

v zámoří, mohou podléhat odlišným požadavkům na úhrady, právním a 

regulatorním požadavkům, než jsou ty, které platí v rámci Spojeného 

království. 

14.2 The following provisions of this clause 14 will apply to securities held by 

us in safe custody. 

14.3 All securities purchased through us will be registered (except for bearer 

stocks) in the name of our nominee or the name of another custodian 

appointed by us unless otherwise required by you and indicated on the 

Client Application Form. We will account to you for all dividends, 

interest payments and other rights accruing to you. Bearer or other 

non-registered securities may not always be held by us directly but may 

be held by one or more third parties (including clearing systems; 

custodians and overseas agents) directly or indirectly, and may be held 

for its or their account. 

 

14.4 You should note that nominee account holders may not receive certain 

entitlements, such as annual report and accounts, nor attend annual 

(or other) meetings and vote at such meetings. 

 

14.5 Overseas securities may be registered or recorded in the name of a 

custodian or in our name (subject to your prior written consent) in one 

or more jurisdictions outside the United Kingdom where we determine 

that, due to legal requirements or the nature of market practice in the 

jurisdictions concerned, it is in your best interests or it is not feasible to 

do otherwise. As a consequence of this your securities may not be 

segregated from securities belonging to us and therefore your 

protection may be less should a default occur on the part of the person 

in whose name the investments are registered or recorded. Securities 

belonging to you which are held overseas may be subject to different 

settlement, legal and regulatory requirements from those which apply 

within the United Kingdom. 
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14.6 Odpovídáme za kroky našich mandatářů ve stejném rozsahu jako za 

naše vlastní kroky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za prodlení 

kteréhokoli z mandatářů, uschovatelů nebo třetích stran. 

14.7 Cenné papíry zakoupené naším prostřednictvím mohou být 

zaregistrovány jménem nějaké jiné osoby, kterou určíte, pouze s naším 

předchozím písemným souhlasem. Pokud s takovým ujednáním 

souhlasíme, důsledky takové registrace provedené v souladu s vašimi 

pokyny budou zcela na vaše riziko. 

14.8 Cenné papíry zaregistrované nebo zaznamenané jménem mandatáře 

lze sdílet s cennými papíry jednoho nebo více našich Klientů. Vaše 

individuální nároky proto nemusí být identifikovatelné samostatnými 

certifikáty, fyzickými doklady nebo záznamy v registru nebo 

ekvivalentních elektronických záznamech. Pokud v důsledku prodlení 

nebo selhání uschovatele odpovědného za sdružené investice k 

nenapravitelnému schodku, může se stát, že neobdržíte celý svůj nárok 

a možná se budete na tomto schodku podílet částkou poměrnou k 

vašemu původnímu podílu na sdružených aktivech. Pokud korporátní 

akce (např. částečné odkupy) ovlivní některé, ale ne všechny cenné 

papíry na sdruženém účtu, přidělíme takto ovlivněné cenné papíry 

konkrétním Klientům čestným a spravedlivým způsobem, který 

budeme považovat za vhodný (který může, bez omezení, zahrnovat 

poměrné rozdělení nebo nestrannou loterii). 

14.9 Budeme vám poskytovat informace vztahující se k vašim cenným 

papírům v našem držení zasíláním periodických výpisů, minimálně 

jednou za 6 měsíců. Aktiva budou oceněna v souladu s obecnou tržní 

praxí nebo, na základě naší předchozí dohody, v souladu s vašimi 

pokyny. 

14.6 We are responsible for the acts of our nominee to the same extent as 

for our own acts. We accept no liability for the default of any other 

nominees, custodians or third parties. 

14.7 Securities purchased through us may only be registered in the name of 

some other person whom you specify with our prior written consent. 

Where we consent to such an arrangement the consequences of such 

registration carried out in accordance with your instructions are 

entirely at your risk. 

14.8 Securities registered or recorded in the name of a nominee may be 

pooled with those of one or more of our other Clients. Accordingly your 

individual entitlements may not be identifiable by separate certificates, 

physical documents or entries on the register or equivalent electronic 

records. If there is an irreconcilable shortfall following any default or 

failure by the custodian responsible for pooled investments, you may 

not receive your full entitlement and may share in that shortfall pro-

rata to your original share of the assets in the pool. When corporate 

events (such as partial redemptions) affect some but not all of the 

securities held in a pooled account we will allocate the securities so 

affected to particular Clients in such fair and equitable manner as we 

consider appropriate (which may without limitation involve pro rata 

allocation or an impartial lottery). 

 

14.9 We will provide you with information relating to your securities held by 

us by sending periodic statements no less often than every 6 months. 

Assets will be valued in accordance with general market practice or, 

subject to our prior agreement, in accordance with your instructions. 
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14.10 Vybereme jakékoli dividendy, úroky, platby nebo jiné nároky, ke kterým 

vám vznikne oprávnění ve smyslu bezpečné úschovy cenných papírů a 

o kterých budeme informováni a poukážeme vám tyto dividendy nebo 

úroky co nejdříve po odečtu případných dlužných daní a poplatků nebo 

je připíšeme na váš účet. 

14.11 Za předpokladu, že to bude praktické a účelné, budeme se snažit získat 

vaše pokyny pro výkon nebo řešení jakékoli z následujících záležitostí 

týkajících se vašich cenných papírů, o které se dozvíme: 

14.11.1 Právo na konverzi nebo subskripci; 

14.11.2 Převzetí nebo jiné nabídky nebo reorganizace kapitálu; a 

14.11.3 Hlasovací práva. 

14.12 Důsledky neposkytnutí pokynů z vaší strany v požadované lhůtě poté, 

co vám bude zasláno oznámení o události uvedené v bodě 14.11, budou 

výhradně vaší odpovědností. Pokud nebudeme moci získat vaše 

pokyny, nebudeme mít žádnou povinnost činit jakékoli kroky, ale 

můžeme v dobré víře a podle vlastního uvážení a bez jakékoli výsledné 

odpovědnosti použít vlastní úsudek a jednat tak, jak uznáme za vhodné 

ve vztahu k jakýmkoli právům a/nebo výsadám spojeným s investicemi 

drženými vaším jménem. 

14.13 Pokud jmenujeme uschovatele k držení vašich investic, může to být nás 

Spolupracovník. 

14.14 Pokud máte právo vrátit jakékoli cenné papíry nebo jiná aktiva připsaná 

na váš Účet (bez ohledu na to, zda podléhají pravidlům bezpečné 

úschovy podle jiných ustanovení této kapitoly 14), nejsme povinni 

vracet původní cenné papíry nebo jiná aktiva nám dodaná, ale pouze 

opakovaně dodat cenné papíry nebo jiná aktiva téhož typu a nominální 

hodnoty a v případě cenných papírů rovněž od stejného emitenta. 

14.10 We will collect any dividends, interest, payments or other entitlements 

to which you may be entitled in respect of safe custody securities and 

of which we are notified and will remit to you such dividends or interest 

as soon as possible after deduction of any taxes and duties payable or 

credit them to your account. 

14.11 Provided it is practical and expedient, we will endeavour to obtain your 

instructions for exercising or dealing with any of the following matters 

in relation to your securities of which we receive notice: 

14.11.1 Conversion or subscription rights; 

14.11.2 Takeovers or other offers or capital reorganisations; and 

14.11.3 Voting rights. 

14.12 The consequences of a failure on your part to provide instructions to us 

by any required time once notification of an event mentioned in clause 

14.11 has been sent to you are your sole responsibility. If we are unable 

to obtain your instructions we will be under no obligation to take any 

action but may, in good faith and at our discretion and without any 

liability therefor, use our judgment and act as we think fit in relation to 

any rights and / or privileges attaching to any investments held on your 

behalf. 

14.13 Where we appoint a custodian for holding your investments it may be 

an Associate. 

14.14 Where you have a right to the return of any securities or other assets 

credited to your Account (whether or not they are subject to safe 

custody under the other provisions of this clause 14) we shall not be 

obliged to return the original securities or other assets delivered to us 

but merely to redeliver securities or other assets of the same type and 

nominal value and in case of securities of the same issuer. 
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15. Rizika Související Se Službami 

15.1 Veškeré investice podléhají riziku a míra rizika je jen záležitostí úsudku 

a nelze ji přesně předem určit. 

15.2 Obchodování s deriváty lze obecně považovat za obchodování s 

vysokou mírou rizika, v porovnání s jinými běžnými formami investic, 

jako jsou uznávané programy kolektivního investování a dluhové a 

majetkové cenné papíry. 

15.3 Neposkytujeme žádnou záruku, prohlášení ani sliby, pokud jde o plnění 

nebo ziskovost vašeho Účtu u nás nebo vašich investic nebo kterékoli 

jejich části. 

15.4 Hodnota investic a příjmů z nich odvozených může klesat, stejně jako 

stoupat, a není nijak garantována. 

16. Střet Zájmů A Zveřejňování Informací 

16.1 Ve vztahu k jakémukoli poradenství, které poskytujeme, nebo 

transakcím, které realizujeme nebo sjednáváme s vámi nebo pro vás, 

můžeme mít my nebo náš Spolupracovník zájem, vztah, ujednání nebo 

povinnost, která je zásadní nebo vede nebo může vést ke střetu zájmů 

s vašimi zájmy ve vztahu k dotčené investici nebo transakci nebo k 

podkladovým aktivům, odvozeným z takových investic nebo jinak přímo 

nebo nepřímo se vztahujícím k takovým investicím (‚zásadní zájem‘). 

Přijmeme přiměřená opatření k zajištění spravedlivého zacházení s 

vámi ve vztahu k jakýmkoli takovým transakcím. 

16.2 Zásadní zájem může zahrnovat, mimo jiné: 

16.2.1 My nebo váš Spolupracovník vystupujeme jako příkazce na náš 

nebo jeho vlastní účet prodejem dotčených investic vám nebo 

jejich nákupem od vás, nebo jako tvůrce trhu nebo jinak držíme 

15. Risks Associated With The Service 

15.1 All investment is subject to risk and the degree of risk is a matter of 

judgement and cannot be accurately pre-determined. 

15.2 Trading in derivatives is generally regarded as involving a high degree 

of risk compared with other common forms of investment such as 

recognised collective investment schemes and debt and equity 

securities. 

15.3 We give no warranty, representation or promise as to the performance 

or profitability of your Account with us or your investments or any part 

thereof. 

15.4 The value of investments and the income derived from them can fall as 

well as rise and is not guaranteed. 

16. Conflict of Interest and Disclosures 

16.1 In relation to any advice we give or transaction we execute or arrange 

with or for you, we or an Associate may have an interest, relationship, 

arrangement, or duty which is material or which gives or may give rise 

to a conflict of interest with your interest(s) in relation to the 

investment or transaction concerned or investments or assets 

underlying, derived from or otherwise directly or indirectly related to 

such investments (a ‘material interest’). We will take reasonable steps 

to ensure fair treatment for you in relation to any such transactions. 

 

16.2 A material interest may include but is not limited to: 

16.2.1 We or an Associate of yours dealing as principal for our or its 

own account by selling the investment concerned to you or 

buying it from you, or being a market-maker or otherwise 
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dotčenou investici nebo související investici nebo s ní 

obchodujeme; 

16.2.2 Poskytujeme služby podobné Službám poskytovaným vám 

nebo jiným klientům; 

16.2.3 Kterýkoli z našich ředitelů nebo zaměstnanců nebo ředitelů 

nebo zaměstnanců Spolupracovníka je ředitelem společnosti, 

má v držení investice nebo obchoduje s investicemi společnosti 

nebo je jinak zainteresován na společnosti jejíž investice jsou 

drženy nebo obchodovány vaším jménem; 

16.2.4 Přijímáme pokyny od jiného klienta k nákupu nebo prodeji 

stejných derivativních smluv, podkladových aktiv nebo jiných 

investic; 

16.2.5 Párujeme vaše transakce s transakcemi jiného Klienta 

jednáním v jeho zájmu, stejně jako ve vašem, pokud jednáme 

nebo chceme jednat jako zástupce pro obě strany (a přijímat a 

uchovávat provize nebo poplatky od nich)s; 

16.2.6 Jednáme jako finanční poradce nebo půjčující bankéř pro 

emitenta dotčené investice (nebo kteréhokoli z jeho 

Spolupracovníků); 

16.2.7 Zapojujeme se jako finanční poradce, makléř, sponzor, 

upisovatel nebo jinak do nové emise, upisování, emise práv, 

převzetí nebo podobné transakce týkající se investice, nebo 

emitent investice nebo související investice; 

 

16.2.8 Přijímáme platby nebo jiné výhody za poskytování obchodu 

firmě, se kterou nebo prostřednictvím které je podán nebo 

realizován váš příkaz; 

having a holding or dealing position in the investment 

concerned or an associated investment; 

16.2.2 Providing services similar to the Services provided to you to 

other clients; 

16.2.3 Any of our or an Associate’s directors or employees being a 

director of, holding or dealing in investments of or otherwise 

being interested in any company whose investments are held 

or dealt in on your behalf; 

 

16.2.4 Being in receipt of instructions from another client to buy or 

sell the same derivatives contracts, underlying assets or other 

investments; 

16.2.5 Matching your transaction with that of another Client by acting 

on his behalf as well as yours where we are acting or seeking 

to act as agent for (and to receive and retain commission or 

other charges from) both parties; 

16.2.6 Acting as a financial adviser or lending banker to the issuer of 

the investment concerned (or any of its Associates); 

 

16.2.7 Being involved as financial adviser, broker, sponsor, 

underwriter or otherwise in a new issue, underwriting, rights 

issue, takeover or similar transaction concerning the 

investment, or the issuer of the investment or a related 

investment; 

16.2.8 Receiving payments or other benefits for giving business to a 

firm with or through which your order is placed or executed; 
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16.2.9 Jsme správcem, operátorem nebo manažerem investičního 

fondu, jednotek, ve kterých nakupujeme nebo prodáváme vám 

nebo od vás nebo vaším jménem; nebo 

16.2.10 Poskytujeme nebo jsme poskytli rizikový kapitál a/nebo 

související poradenství společnosti, jejíž cenné papíry jsou 

předmětem transakce. 

16.3 My a/nebo náš Spolupracovník budeme oprávněni poskytovat vám 

služby nebo uzavírat transakce pro vás nebo s vámi nebo držet vaše 

investice nebo vystupovat jako vaši zástupci nebo poskytovat jakékoli 

jiné služby, bez ohledu na jakýkoli takový zásadní zájem a nebudeme 

mít žádnou povinnost zveřejňovat vám jakýkoli výnos vyplývající z nich 

bez dalšího odkazu na vás. Nicméně v takových případech můžeme my 

nebo náš Spolupracovník zcela podle vlastního uvážení odmítnout 

provedení transakce pro vás nebo s vámi nebo vám poskytovat 

poradenství nebo doporučení. Zásadní zájem může zahrnovat, mimo 

jiné: 

16.4 My a žádný nás Spolupracovník nebudeme povinni zodpovídat se vám 

(s výjimkou poplatků nebo provizí účtovaných vám) ani vám sdělovat 

jakýkoli zisk, provizi nebo odměnu provedenou nebo přijatou (ať už od 

klienta nebo z důvodu jakéhokoli zásadního zájmu nebo jinak) námi z 

důvodu jakýchkoli poskytovaných Služeb nebo transakcí realizovaných 

s vámi nebo pro vás. 

16.5 Před publikováním výzkumného doporučení jsme my nebo naši 

Spolupracovníci jednali podle něj nebo jsme využili informace, na 

kterých je založeno. Doporučení a komentáře v našich výzkumných 

publikacích mohou být ovlivněny následnými změnami podmínek na 

trhu, zejména cen akcií. Pokud to výslovně písemně neuznáme, tyto 

publikace nejsou nijak personalizované nebo na míru upravené vašim 

individuálním okolnostem. Jakákoli doporučení nemusí být nutně 

16.2.9 Being the trustee, operator or manager of an investment fund, 

units in which we are buying or selling to or from you or on 

your behalf; or 

16.2.10 Providing or having provided venture capital and / or related 

advice to the company whose securities are the subject of the 

transaction. 

16.3 We and / or our Associate shall be entitled to provide services to you 

or enter into a transaction for or with you or retain your investments 

or act as your agents or provide any other service notwithstanding any 

such material interest and shall not be under a duty to disclose to you 

any profit arising therefrom without further reference to you. However, 

in such cases we or our Associate may in our absolute discretion decline 

to carry out a transaction for or with you or to give advice or make a 

recommendation to you. A material interest may include but is not 

limited to: 

 

16.4 Neither we nor any Associate shall be liable to account to you for or 

(save in respect of fees or commissions charged to you) to disclose to 

you any profit, commission or remuneration made or received 

(whether from any client or by reason of any material interest or 

otherwise) by us by reason of any Services provided or transaction 

executed with or for you. 

16.5 Before publishing a research recommendation, we or our Associates 

may have acted upon it or made use of information on which it is based. 

Recommendations and comment in our research publications may be 

affected by subsequent changes in market conditions, particularly in 

share prices. Unless expressly acknowledged by us in writing, these 

publications are not personalised or tailored in any way to your 

individual circumstances. Any recommendations made will not 
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vhodná pro vás a nemělo by se s nimi nakládat jako s doporučením pro 

vás, abyste se zapojili do konkrétní strategie nebo postupu. 

 

17. Poplatky 

17.1 Zaplatíte naše poplatky, jejichž detailní údaje naleznete ve formuláři 

žádosti klienta a mohou být čas od času upravovány na základě našeho 

písemného oznámení k vašim rukám. Poplatky budou zaznamenány a 

označeny na potvrzeních a měsíčních výpisech. Jakékoli poplatky, které 

zaplatíte, mohou být sdíleny s jednou nebo více třetími stranami. 

Detaily o takových opatřeních jsou k dispozici na písemnou žádost. 

17.2 Odpovídáte za platbu jakýchkoli provizí, poplatků za převod, 

registračních poplatků, daní, cel a jiných fiskálních závazků a všech 

ostatních závazků a nákladů řádně splatných nebo vzniklých nám v 

rámci této Smlouvy. 

18. Odpovědnost A Odškodnění 

18.1 Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli porušení povinností nebo 

prodlení kterékoli z protistran, zprostředkujícího makléře, banky, 

uschovatele a dílčího uschovatele, trhu nebo tržního operátora, burzy, 

zúčtovacího domu, depozitáře nebo jiné třetí strany, se kterou 

obchodujete. 

18.2 Neneseme žádnou odpovědnost za ztráty, které utrpíte v souvislosti se 

Službami, pokud takové ztráty nevzniknou přímo z důvodu naší 

nedbalosti, úmyslného prodlení nebo podvodu. 

18.3 Na požádání nám zaplatíte všechny provize a jiné poplatky, které nám 

náleží, ážio za jakékoli opce zakoupené na váš pokyn, takovou sumu, 

jakou můžeme čas od času požadovat k uspokojení jakéhokoli 

debetního zůstatku na vašem Účtu nebo kterémkoli účtu v něm 

necessarily be suitable for you and should not be treated as a 

recommendation to you to engage in a particular strategy or course of 

action. 

17. Charges 

17.1 You will pay our charges, details of which are set out in the Client 

Application Form and may be amended from time to time by written 

notice from us to you. Charges will be recorded and indicated on 

confirmations and monthly statements. Any charges paid by you may 

be shared with one or more third parties. Details of such arrangements 

are available on written request. 

17.2 You will be responsible for the payment of any commissions, transfer 

fees, registration fees, taxes, duties and other fiscal liabilities and all 

other liabilities and costs properly payable or incurred by us under this 

Agreement. 

18. Liability and Indemnity 

18.1 We shall not be liable for any breach of obligation or default of any 

counterparty, intermediate broker, bank, custodian, and sub-

custodian, market or market operator, exchange, clearing house, 

depositary or other third party with whom you do business. 

 

18.2 We will not be liable for loss suffered by you in connection with the 

Services unless such loss directly arises from our negligence, wilful 

default or fraud. 

18.3 You will pay us on demand all commissions and other charges due to 

us, premiums on any option purchased on your instructions, such sums 

as we may at any time require in or towards satisfaction of any debit 

balance on your Account or any account comprised therein, and the 
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obsaženém a částku obchodní ztráty, která může vyplynout z jakékoli 

transakce podle této Smlouvy, úroky a servisní poplatky, které nám 

náleží na daném Účtu a naše přiměřené náklady a právní poplatky 

vzniklé při výběru jakýchkoli takových částek. Všechny platby budou 

provedeny v tentýž den (nebo v nejbližší možný) a ve volně 

převoditelných prostředcích, v takové měně a do takové banky, jaké 

můžeme čas od času specifikovat. 

18.4 Zavazujete se odškodnit nás a naše zástupce a zaměstnance zcela a 

efektivně za veškeré náklady, poplatky, závazky a výdaje vzniklé nám a 

jim v důsledku poskytování Služeb nebo v souvislosti s nimi, pokud tyto 

nevznikly z důvodu našich nebo jejich nedbalosti, úmyslného prodlení 

nebo podvodu. 

19. Záruky Klienta 

19.1 Tímto prohlašujete a zaručujete (a vaše prohlášení a záruky se budou 

považovat za opakované ke každému datu, kdy je uzavírána transakce 

podle této Smlouvy), že: 

19.1.1 Máte plnou pravomoc a oprávnění realizovat a dodávat tuto 

Smlouvu, každou transakci a jakoukoli jinou dokumentaci 

vztahující se k ní a plnit své povinnosti v rámci této Smlouvy a 

každé transakce, a přijali jste všechna nezbytná opatření pro 

autorizaci takové realizace, dodávání a plnění; 

19.1.2 Žádné takové realizace, dodávání nebo plnění neporuší žádný 

zákon, který se na vás vztahuje, žádné ustanovení z případných 

konstitučních dokumentů, ani nebudou v rozporu s nimi, žádné 

účtovací, svěřenecké listiny, smlouvy nebo jiné nástroje nebo 

jakékoli smluvní omezení platná, závazná pro vás nebo vaše 

aktiva nebo vztahující se k vám, ani vás nebude zavazovat k 

vytvoření jakéhokoli zástavního práva, práva ze zajištění nebo 

věcného břemene; 

amount of any trading loss that may result from any transaction 

hereunder, interest and service charges due to us on the Account and 

our reasonable costs and legal fees incurred in collecting any such 

amounts. All payments shall be made in same day (or immediately 

available) and freely transferable funds in such currency and to such 

bank as we may from time to time specify. 

 

18.4 You undertake to keep us and our agents and employees fully and 

effectively indemnified against all costs, charges, liabilities and 

expenses whatsoever incurred by us and them pursuant to or in 

connection with the Services unless due to our or their negligence, 

wilful default or fraud. 

19. Client’s Warranties 

19.1 You hereby represent and warrant (which representations and 

warranties shall be deemed to be repeated by you on each date on 

which a transaction is entered into under this Agreement) that: 

19.1.1 You have full power and authority to execute and deliver this 

Agreement, each transaction and any other documentation 

relating thereto, and to perform your obligations under this 

Agreement and each transaction and have taken all necessary 

action to authorise such execution, delivery and performance; 

19.1.2 Any such execution, delivery and performance will not violate 

or conflict with any law applicable to you, any provision of any 

constitutional documents or any charge, trust deed, contract 

or other instrument or any contractual restrictions applicable 

to, binding on or affecting you or any of your assets or oblige 

you to create any lien, security interest or encumbrance; 
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19.1.3 Všechny vládní, regulatorní nebo jiné souhlasy, které je třeba 

získat z vaší strany ve vztahu k této Smlouvě, byly získány a jsou 

plně platné a účinné a veškeré podmínky jakéhokoli takového 

souhlasu byly splněny; 

 

19.1.4 Vaše povinnosti podle této Smlouvy tvoří vaše právní, platné a 

závazné povinnosti, vymahatelné v souladu s jejich příslušnými 

podmínkami; 

19.1.5 Dodržíte veškeré zákony, pravidla, předpisy a požadavky na 

zveřejňování informací kterékoli relevantní jurisdikce, burzy, 

trhu nebo regulatorního úřadu, které se čas od času vztahují k 

nám, vám nebo vašim investicím; 

19.1.6 Okamžitě nám poskytnete (nebo zajistíte poskytnutí) 

informace a pomoc, které můžeme přiměřeně požadovat, 

abychom mohli pomoci nebo dosáhnout shody s jakýmikoli 

povinnostmi uvedenými v kapitole 19.4 ve vztahu k vašemu 

Účtu nebo Službám; 

19.1.7 Pokud vám poskytneme pouze realizační služby, máte možnost 

zhodnotit a pochopit podmínky, stav a rizika každé transakce 

(doporučované námi nebo nikoli) uzavřené podle této smlouvy 

a jste ochotni a schopni tyto podmínky a stav přijmout a převzít 

(finančně i jinak) tato rizika; 

 

19.1.8 Při uzavírání této Smlouvy a každé transakce podle této 

smlouvy jednáte jako příkazce; 

19.1.9 Dojde-li k prodlení, oznámíte nám to, jakmile se o takovém 

prodlení dozvíte; a; 

19.1.10 Nezaplatíte nám ani neposkytnete žádná Aktiva, která 

podléhají jakémukoli zajištění nebo zástavnímu právu, s 

19.1.3 All governmental, regulatory and other consents that are 

required to have been obtained by you in relation to this 

Agreement have been so obtained and are in full force and 

effect and all conditions of any such consents have been 

complied with; 

19.1.4 Your obligations under this Agreement constitute your legal, 

valid and binding obligations, enforceable in accordance with 

their respective terms; 

19.1.5 You will comply with all laws, rules, regulations and disclosure 

requirements of any relevant jurisdiction, exchange, market or 

regulatory authority which apply in respect of us, you or your 

investments from time to time; 

19.1.6 You will promptly give (or procure to be given) to us such 

information and assistance as we may reasonably require to 

enable us to assist or achieve compliance with any of the 

obligations mentioned in 19.4 in relation to your Account or 

the Services; 

19.1.7 Where we provide you with an execution-only service you 

have the capacity to evaluate and understand the terms, 

condition and risks of each transaction (whether or not 

recommended by us) entered into hereunder and you are 

willing and able to accept those terms and conditions and to 

assume (financially and otherwise) those risks; 

19.1.8 You are acting as principal in entering into this Agreement and 

each transaction hereunder; 

19.1.9 Where an Event of Default occurs, you will give us notice as 

soon as you become aware of such occurrence; and; 

19.1.10 You will not pay to or provide us with any Assets which are 

subject to any security or lien other than the Security and liens 
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výjimkou Zajištění a zástavního práva vytvořeného v náš 

prospěch nebo jinak zamýšleného podle kapitoly 13 a 

nebudete účtovat, převádět ani jinak disponovat nebo 

vytvářet jakýkoli podíl na jakýchkoli vašich právech nebo podíl 

na jakékoli transakci nebo na jakékoli částce nebo jiné platbě 

nebo aktivech v našem držení vaším jménem. 

20. Delegování A Využívání Zástupců 

Aniž jsou dotčeny pravomoci a podmínky delegování uvedené v kapitolách 7.5 

(zprostředkující makléři) a 14 (uschovatelé), můžeme delegovat kteroukoli z 

našich funkcí ve smyslu Služeb na našeho Spolupracovníka a poskytovat 

informace o vás a Službách takovému Spolupracovníkovi za podmínek, které 

můžeme určit bez vašeho dalšího souhlasu, ale naše odpovědnost vůči vám za 

všechny záležitosti takto delegované tím nebude ovlivněna. Při výběru a 

využívání takových zástupců budeme jednat v dobré víře a s náležitou péčí. 

21. Postoupení A Práva Třetích Stran 

21.1 Tato Smlouva je pro vás osobní a vy ji nemůžete postoupit ani převést. 

Na základě písemného oznámení smíme jmenovat jakéhokoli 

vhodného Spolupracovníka, který vám bude poskytovat Služby místo 

nás, a potom převedeme na takového jmenovaného Spolupracovníka 

všechna naše práva a povinnosti podle této Smlouvy. Na základě 

oznámení smíme jmenovat jinou vhodnou třetí stranu, která vám bude 

poskytovat veškeré služby místo nás, a potom převedeme na takovou 

jmenovanou třetí stranu veškeré souhlasy, práva a povinnosti podle 

této Smlouvy, ve vztahu k ní nebo v souvislosti s ní a s poskytovanými 

službami. 

21.2 Osoba, která není stranou této Smlouvy, nemůže vymáhat žádné z jejich 

ustanovení podle Zákona o smlouvách (Práva třetích stran) z roku 1999, 

created in our favour or otherwise contemplated under clause 

13 and will not charge, assign or otherwise dispose of or create 

any interest in any of your rights or interest in any transaction 

or in any sum or other payment or assets held by us on your 

behalf. 

 

20. Delegation and Use of Agents 

Without prejudice to the powers and terms of delegation specified in clauses 

7.5 (intermediate brokers) and 14 (custodians) we may delegate any of our 

functions in respect of the Services to an Associate of ours and provide 

information about you and the Services to any such Associate on such terms 

as we may determine without your further consent but our liability to you for 

all matters so delegated shall not be affected thereby. We will act in good faith 

and with due diligence in our choice and use of such agents. 

21. Assignment and Third Pary Rights 

21.1 This Agreement is personal to you and shall not be capable of 

assignment by you or of being transferred by you. We may, on giving 

you written notice, appoint any appropriate Associate to provide the 

Services in our place and shall then transfer to such appointee all of our 

rights and obligations under this Agreement. We may on giving notice 

to you appoint any other appropriate third party to provide any or all 

of the services to you in our place, and shall then transfer to such 

appointee any or all consents, rights and obligations under, relating to 

or in connection with this Agreement and the services provided. 

 

21.2 A person who is not a party to this Agreement may not enforce any of 

its terms under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 but this 
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ale to nemá žádný dopad na právo na odškodnění třetí strany, které 

existuje nebo je k dispozici na základě jiných zákonů než je tento. 

22. Stížnosti A Kompenzace 

Veškeré formální stížnosti by měly být v první instanci podány  písemně k 

rukám úředníka pro stížnosti na naši uvedenou adresu. Stížnosti budou řešeny 

v souladu s Pravidly FCA. Vysvětlení kompenzačních řešení, která vám jsou k 

dispozici podle Programu pro kompenzace finančních služeb, jsou-li, podle 

§213 Zákona pro kompenzaci osob v případech, kde nemůžeme, nebo je 

pravděpodobné, že nebudeme moci uspokojit všechny stížnosti vůči nám, je k 

dispozici na vyžádání. 

23. Oznámení, Pokyny A Další Komunikace 

23.1 Aniž jsou dotčena ustanovení kapitol 5 a 6 týkající se poskytování 

obchodních a podobných pokynů, každé oznámení, které nám bylo 

poskytnuto na základě této Smlouvy, bude mít písemnou formu a 

zasláno na naši uvedenou adresu nebo na jinou adresu, kterou vám 

můžeme oznámit, a toto oznámení nabývá účinnosti po jeho skutečném 

obdržení na naší straně. 

23.2 Veškerá písemná komunikace od nás pro vás podle této Smlouvy může 

být zasílána na poslední poštovní adresu, kterou jste nám sdělili. 

23.3 Smíme nahrávat telefonní hovory s vámi bez použití výstražného tónu 

a smíme tyto nahrávky používat jako důkaz v případě sporu. 

 

24. Dodatky 

Jakékoli dodatky k této Smlouvě budou zaslány písemně, a pokud je učiníme 

my, nabydou účinnosti k datu, které specifikujeme (což bude minimálně 10 

pracovních dní po vydání oznámení, není-li nemožné to udělat). Jakýkoli 

does not affect any right or remedy of a third party which exists or is 

available other than under such Act. 

22. Compliants and Compensation 

All formal complaints should in the first instance be made in writing to us for 

the attention of the Compliance Officer, at our stated address stated address. 

Complaints will be dealt with in accordance with the FCA Rules. An explanation 

of the compensation arrangements available to you under the Financial 

Services Compensation Scheme, if any, established under Section 213 of the 

Act for compensating persons in cases where we are unable, or are likely to be 

unable, to satisfy any claims against us, is available on request. 

23. Notices, Instructions and Other Communications 

23.1 Without prejudice to the provisions of clauses 5 and 6 relating to the 

giving of dealing and similar instructions, any notification given to us 

under this Agreement shall be in writing and sent to our stared 

addressor such other address as may be notified by us to you and such 

notice to us shall take effect upon its actual receipt by us. 

 

23.2 All written communications by us to you under this Agreement may be 

sent to the last postal address notified to us by you. 

23.3 We may record telephone conversations with you without the use of a 

warning tone, and may use the recordings as evidence in the event of 

a dispute. 

24. Amendments 

Any amendment to this Agreement shall be notified in writing and if made by 

us shall take effect on such date as we shall specify (being not less than 10 

Business Days after the issue of the notice unless it is impracticable to do so). 
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dodatek navržený z vaší strany nabyde účinnosti poté, co bude v písemné 

formě přijat na naší straně. 

25. Ukončení 

25.1 Každá ze stran smí kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemným oznámením 

druhé straně, které nabyde účinnosti okamžitě k datu, které může být 

v takovém oznámení specifikováno. 

25.2 Ukončení této Smlouvy podle kapitoly 25.1 proběhne: 

25.2.1 Aniž je dotčeno dokončení jakékoli transakce nebo transakcí, 

které již byly zahájeny, a jakékoli transakce nebo veškerých 

transakcí nedokončených v době ukončení, budou vypořádány 

a dodávka provedena; 

25.2.2 Aniž jsou dotčena jakákoli nabytá práva nebo nesplacené 

Závazky nebo jakákoli smluvní ustanovení určená k přetrvání v 

platnosti po ukončení (včetně, mimo jiné, práv existujících v 

náš prospěch v případě prodlení, zajištění a jakéhokoli 

odškodnění v náš prospěch), tato nebudou nijak ovlivněna; a 

25.2.3 Bez sankce nebo jiné dodatečné platby, kromě toho, že 

zaplatíte: 

(a) Naše případné neuhrazené poplatky a poměrné poplatky 

k datu ukončení; 

(b) Veškeré výdaje, které nám vznikly poskytováním Služeb 

nebo podle této Smlouvy, které máte uhradit; 

(c) Jakékoli dodatečné výdaje, které nám vzniknou při 

ukončení této Smlouvy; 

(d) Jakékoli ztráty nezbytně realizované při vypořádávání 

nebo uzavírání nesplacených závazků; a 

Any amendment proposed by you shall take effect when accepted in writing 

by us. 

25. Termination 

25.1 Either party may terminate this Agreement at any time by written 

notice to the other to take effect immediately or on such date as may 

be specified in such notice. 

25.2 Termination of this Agreement pursuant to clause 25.1 shall be: 

25.2.1 Without prejudice to the completion of any transaction or 

transactions already initiated and any transaction or all 

transactions outstanding at the time of termination will be 

settled and delivery made; 

25.2.2 Without prejudice to and shall not affect any accrued rights, or 

outstanding Obligations or any contractual provision intended 

to survive termination (including without limitation rights 

existing in our favour on an Event of Default, the Security, and 

any indemnity in our favour); and 

25.2.3 Without penalty or other additional payment save that you will 

pay: 

(a) Our outstanding fees and charges pro-rated where 

appropriate to the date of termination; 

(b) Any expenses incurred by us in the provision of the 

Services or under this Agreement payable by you; 

(c) Any additional expenses incurred by us in terminating this 

Agreement; 

(d) Any losses necessarily realised in settling or concluding 

outstanding obligations; and 
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(e) Jakékoli jiné nesplacené Závazky. 

25.3 Neaktivní Účty 

25.3.1 Pokud váš účet zůstane spící po dobu šesti [6] měsíců, VIBHS 

Financial Limited si vyhrazuje právo účet uzavřít; 

 

25.3.2 O uzavření účtu vás VIBHS Financial Limited bude informovat 

písemně. Pro tyto účely bude postačující e-mail zaslaný na e-

mailovou adresu poskytnutou v době podání žádosti; 

25.3.3 Pokud na uzavřeném účtu zůstane zbytkový zůstatek ve výši 

25,00 US$ nebo méně, případně ekvivalent v jakékoli místní 

měně, VIBHS Financial Limited si vyhrazuje právo použít tyto 

finanční prostředky k úhradě jakýchkoli administrativních 

nákladů vzniklých během uzavírání účtu. 

25.3.4 Pokud na uzavřeném účtu zůstane zbytkový zůstatek větší než 

25,00 US$, nebo ekvivalent v jakékoli místní měně, VIBHS 

Financial Limited převede tyto prostředky zpátky na účet, ze 

kterého byl provede váš počáteční vklad, nebo na účet, který 

jste aktualizovali a upozornili na něj VIBHS Financial LImited 

během běžného provozu účtu. 

25.3.5 S ohledem na kapitolu 25.3.4 výše si VIBHS Financial Limited 

vyhrazuje právo odečíst částku 25,00 US$, nebo ekvivalent v 

jakékoli místní měně, z jakéhokoli zbytkového zůstatku na 

uzavřeném účtu přesahujícího 25,00 US$, nebo ekvivalentu v 

jakékoli místní měně, k úhradě jakýchkoli administrativních 

nákladů vzniklých během uzavření účtu. 

26. Mlčenlivost 

26.1 Nebudeme mít žádnou povinnost informovat vás, nebo při rozhodování 

nebo podnikání kroků v souvislosti s poskytováním Služeb brát v úvahu 

(e) Any other outstanding Obligations. 

25.3 Inactive Accounts 

25.3.1 Should your account remain dormant for a period of six [6] 

months, VIBHS Financial Limited reserve the right to close the 

account; 

25.3.2 VIBHS Financial Limited will notify you in writing of the account 

closure. An email to the email address provided at the time of 

application will suffice for this purpose; 

25.3.3 Should there be a residual balance on the closed account of 

US$25.00 or less, or any local currency equivalent, VIBHS 

Financial Limited reserve the right to use these funds to meet 

any administrative costs incurred during the closure of the 

account. 

25.3.4 Should there be a residual balance on the closed account 

greater than US$25.00, or any local currency equivalent, VIBHS 

Financial Limited will transfer such funds back to the account 

from which your initial deposit was made or to an account 

updated by you and advised to VIBHS Financial Limited during 

the normal operation of the account. 

25.3.5 With regard to Clause 25.3.4 above, VIBHS Financial Limited 

reserve the right to deduct US$25.00, or any local currency 

equivalent, from any residual balance on the closed account 

greater than US$25.00, or any local currency equivalent, to 

meet any administrative costs incurred during the closure of 

the account. 

26. Confidentiality 

26.1 We shall be under no duty to disclose to you or in making any decision 

or taking any action in connection with the provision of the Services to 
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jakékoli informace nebo jiné záležitosti, o kterých se dozvíme, nebo o 

kterých se dozví naši zaměstnanci, úředníci, ředitelé, zástupci nebo 

Spolupracovníci: 

26.1.1 Pokud by to reálně nebo podle našeho důvodného přesvědčení 

bylo porušení jakékoli povinnosti spolehlivosti nebo 

mlčenlivosti vůči jiné osobě; nebo 

26.1.2 O kterých se dozví náš zaměstnanec, úředník, ředitel, zástupce 

nebo Spolupracovník, ale nedozví se o nich vedoucí účtu nebo 

jiná osoba, která vám poskytuje dané Služby. 

 

26.2 Strany této Dohody zachovají vždy mlčenlivost ohledně veškerých 

informací důvěrné povahy získaných v souvislosti s touto Smlouvou 

nebo Službami, s výjimkou informací, které musí být zveřejněny ze 

zákona nebo na žádost regulatorních orgánů nebo jejich 

profesionálních poradců, nebo v našem případě při řádném 

poskytování služeb. 

26.3 Budeme vystupovat jako správce osobních údajů (a za jistých okolností 

jako zpracovatel osobních údajů) ve smyslu Zákona o ochraně osobních 

údajů z roku 1998 („Zákon o ochraně osobních údajů“). Tímto nám 

dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a s jejich používáním ze 

strany nás a našich zástupců a Spolupracovníků (jak je definováno v 

Zákoně o ochraně osobních údajů), pokud jde o údaje, které jste nám 

poskytli v rámci této Smlouvy pro poskytování Služeb, a to může 

zahrnovat i převod takových dat mimo Evropský hospodářský prostor 

(jak je definováno v Zákoně o ochraně osobních údajů). Tyto údaje 

můžeme také my, naši zástupci a Spolupracovníci používat k aktualizaci 

záznamů Klienta a k informování vás o produktech a službách, pokud 

jste ve formuláři žádosti klienta neuvedli jinak. 

take into account any information or other matters which come to our 

notice or the notice of any of our employees, officers, directors, agents 

or Associates: 

26.1.1 Where this would or we reasonably believe that it would be a 

breach of any duty of fidelity or confidence to any other 

person; or 

26.1.2 Which comes to the notice of an employee, officer director, 

agent or Associate of ours, but does not come to the actual 

notice of the account executive or other individual providing 

you with the Service in question. 

26.2 The parties to this Agreement will at all times keep confidential any 

information of a confidential nature acquired in connection with this 

Agreement or the Services, except for information which they are 

bound to disclose under compulsion of law or by request of regulatory 

agencies or to their professional advisers or in our case in the proper 

performance of the Services. 

26.3 We will act as data controller (and in certain circumstances, data 

processor) within the meaning of the Data Protection Act 1998 (the 

‘Data Protection Act’). You hereby consent to the processing and use 

by us and our agents and Associates of personal data (as defined in the 

Data Protection Act) given by you under this Agreement for the 

provision of the Services, which may include the transfer of such data 

out of the European Economic Area (as defined in the Data Protection 

Act). Such data may also be used by us and our agents and Associates 

to update Client records and to advise you of other products and 

services unless you have indicated otherwise in the Client Application 

Form. 
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27. Vyšší Moc 

Ačkoli se budeme snažit plnit naše závazky včas, neneseme žádnou 

odpovědnost za jakékoli částečné neplnění nebo neplnění našich závazků z 

jakéhokoli důvodu mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně, mimo jiné, 

jakéhokoli selhání komunikace, systémů nebo počítačů, selhání trhu, 

pozastavení nebo uzavření trhu, nebo ustanovení nebo změny (včetně změny 

interpretace) jakéhokoli zákonného nebo regulatorního požadavku, a 

neneseme odpovědnost za žádné ztráty, které vám v důsledku toho mohou 

vzniknout. 

28. Společné Účty 

28.1 Tato kapitola 28 se uplatní pouze tehdy, pokud jste více než jedna 

osoba, například držitelé, správci nebo osobní zástupci společného 

účtu. 

28.2 Budete společně a neoddělitelně odpovědní za závazky všech a 

kohokoli z vás podle této Smlouvy nebo při jakýchkoli jiných jednáních 

mezi vámi a námi. 

28.3 Pokud neobdržíme písemné oznámení podepsané všemi z vás, 

odebírající nebo pozměňující výše uvedené za účelem omezení 

takového oprávnění na specificky jmenovaného jednotlivce: 

28.3.1 Každý společný držitel bude mít ve prospěch všech společných 

držitelů oprávnění jednat s námi plně a zcela jako by byl 

jediným majitelem účtu, bez jakéhokoli upozornění ostatních 

společných držitelů; 

28.3.2 Kdokoli ze společných držitelů nám může dát účinné a konečné 

absolutorium ve smyslu kterékoli z jejich povinností; a 

28.3.3 Jakékoli oznámení nebo sdělení předané jednomu společnému 

držiteli bude považováno za předané všem. 

27. Force Majeure 

Whilst we will endeavour to comply with our obligations in a timely manner 

we will incur no liability whatsoever for any partial or non-performance of our 

obligations by reason of any cause beyond our reasonable control including 

but not limited to any communications, systems or computer failure, market 

default, suspension, failure or closure, or the imposition or change (including 

a change of interpretation) of any law or governmental or regulatory 

requirement and we shall not be held liable for any loss you may incur as a 

result thereof. 

28. Joint Accounts 

28.1 This clause 28 applies only where you consist of more than one person 

such as joint account holders, trustees or personal representatives. 

 

28.2 You shall be jointly and severally liable for the obligations of all and any 

of you under this Agreement or in any other dealings between you and 

us. 

28.3 Unless and until we receive written notice signed by all of you 

withdrawing or varying the same so as to limit such authority to a 

specific named individual: 

28.3.1 Each joint holder will have authority on behalf of all the joint 

holders to deal with us as fully and completely as if it were the 

sole owner of the account without any notice to the other joint 

holders; 

28.3.2 Any of the joint holders may give us an effective and final 

discharge in respect of any of their obligations; and 

28.3.3 Any notice or communication given to one joint holder shall be 

deemed to be given to all. 
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28.4 V případě smrti kohokoli z vás, naše Smlouva nebude ukončena, ale 

zůstane závazná pro další osoby tvořící našeho klienta a tyto přeživší 

můžeme brát jako stranu s jedinou osobou této Smlouvy s námi. 

 

28.5 Pokud jste správci svěřenského fondu nebo osobní zástupci 

pozůstalosti, zavazujete se, že nám neprodleně oznámíte jakoukoli 

změnu ve správcovských nebo osobních zástupcích. 

28.6 Pokud jste správci svěřenského fondu, zavazujete se dodat nám kopie 

jakýchkoli existujících dokumentů (nebo v budoucnu sepsaných) 

omezujících, rozšiřujících nebo měnících pravomoc správců nebo 

upravujících objekty svěřenského fondu, nebo jakýchkoli jiných 

dokumentů nebo informací, které můžeme v souvislosti s tím v 

přiměřené míře požadovat. 

28.7 Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo podle vlastního 

uvážení: 

28.7.1 Vyžadovat společné příkazy od některých nebo všech 

společných držitelů, než podnikneme jakékoli kroky podle této 

Smlouvy; a 

28.7.2 Pokud od společného držitele přijmeme příkazy, které jsou 

podle našeho názoru v rozporu nebo v nesouladu s jinými 

příkazy, upozorníme na tento rozpor nebo nesoulad jednoho 

nebo více společných držitelů a/nebo nepodnikneme žádné 

kroky v takovém příkazu, dokud neobdržíme další příkazy, 

které pro nás budou uspokojivé. 

29. Různé 

29.1 Garantujete nám jmenování podle této Smlouvy vaším jménem i 

jménem vašich právních nástupců. V souladu s tím platí, že pokud vy 

jako jednotlivec zemřete a nejste jedním ze společných držitelů podle 

28.4 On the death of any of you, our Agreement will not terminate but 

remain binding on the other person(s) constituting our client and we 

may treat such survivor(s) as the only person’s party to this Agreement 

with us. 

28.5 Where you are trustees of a trust or personal representative of an 

estate, you undertake to give us notice forthwith of any change in 

trustees or personal representatives. 

28.6 Where you are trustees of a trust, you undertake to supply us with 

copies of any documents now existing (or hereafter executed) limiting, 

extending or varying the powers of the trustees or amending the 

objects of the trust and any other documents or information we may 

reasonably require in connection therewith. 

 

28.7 Notwithstanding the foregoing we reserve the right at our sole 

discretion: 

28.7.1 To require joint instructions from some or all of the joint 

holders before taking any action under this Agreement; and 

 

28.7.2 If we receive instructions from a joint holder which in our 

opinion conflict or are inconsistent with other instructions, 

advise one or more joint holders of such conflict or 

inconsistency and / or take no action on any such instructions 

until we receive further instructions satisfactory to us. 

 

29. Miscellaneous 

29.1 Our appointment under this Agreement is given by you on behalf of 

your successors in title as well as yourself. Accordingly, if you being an 

individual should die and are not one of a number of joint holders as 
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kapitoly 28, tato Smlouva zůstane v platnosti, dokud ji neukončíme my 

nebo vaši osobní zástupci v souladu s kapitolou 11 nebo 25. Můžeme 

(ale před udělením práva na zastupování nejsme povinni) jednat podle 

pokynů vašich osobních zástupců. 

29.2 Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi stranami ve 

vztahu k předmětu této Smlouvy. 

29.3 Každá ze stran bude realizovat všechny listiny nebo dokumenty (včetně 

veškerých plných mocí) a udělá všechno, co od ní bude čas od času 

požadováno pro účely provedení této Smlouvy a transakcí v ní 

zamýšlených. 

29.4 Každá ze stran bere na vědomí a souhlasí s tím, že při uzavírání této 

Smlouvy a dokumentů, na které odkazuje, se nespoléhá na žádné 

výroky, prohlášení, záruky nebo dohody (bez ohledu na to, zda byly 

učiněné nedbalostí nebo nevinně) jakékoli osoby (ať už jde o stranu této 

Smlouvy nebo nikoli), s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v 

této Smlouvě, a nebude v tomto smyslu žádat žádnou náhradu. 

29.5 Nic v této Smlouvě (ani v žádné z dohod touto smlouvou zamýšlených) 

nebude považováno za vytvoření partnerství mezi stranami. 

29.6 Každá ze stran uhradí náklady a výdaje jí vzniklé v souvislosti s 

dojednáváním a uzavíráním této Smlouvy. 

29.7 Neuplatnění nebo zpožděné uplatnění jakýchkoli práv nebo opravných 

prostředků podle této Smlouvy neznamená zřeknutí se těchto práv a 

žádné částečné uplatnění takových práv nebo opravných prostředků 

podle této Smlouvy nevylučuje ani neomezuje jakékoli budoucí 

uplatnění takových práv nebo opravných prostředků. Práva a opravné 

prostředky obsažené v této Smlouvě jsou kumulativní a nevylučují 

žádná práva a opravné prostředky stanovené zákonem. 

contemplated in clause 28 this Agreement will continue in effect until 

terminated by us or your personal representatives in accordance with 

clause 11 or 25. We may (but prior to any grant of representation are 

not bound to) act on the instructions of your personal representatives. 

29.2 This Agreement supersedes any previous agreement between the 

parties relating to the subject matter of this Agreement. 

29.3 Each of the parties shall execute all deeds or documents (including any 

power of attorney) and do all such other things that may be required 

from time to time for the purpose of giving effect to this Agreement 

and the transactions contemplated hereby. 

29.4 Each of the parties acknowledges and agrees that in entering into this 

Agreement, and the documents referred to in it, it does not rely on, and 

shall have no remedy in respect of, any statement, representation, 

warranty or understanding (whether negligently or innocently made) of 

any person (whether party to this Agreement or not) other than as 

expressly set out in this Agreement. 

29.5 Nothing in this Agreement (or any of the arrangements contemplated 

hereby) shall be deemed to create a partnership between the parties. 

29.6 Each of the parties shall pay the costs and expenses incurred by it in 

connection with negotiating and entering into this Agreement. 

29.7 No failure to exercise or delay in exercising any right or remedy under 

this Agreement shall constitute a waiver thereof and no single or partial 

exercise of any right or remedy under this Agreement shall preclude or 

restrict any further exercise of such right or remedy. The rights and 

remedies contained in this Agreement are cumulative and not exclusive 

of any rights and remedies provided by law. 
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29.8 Souhlasíte s tím, že zaplatíte jakoukoli dlužnou částku ve smyslu 

jakýchkoli transakcí realizovaných s námi nebo naším prostřednictvím k 

datu splatnosti, bez ohledu na jakékoli právo na vlastní kapitál, zápočty 

nebo protinároky, které můžete mít nebo uplatnit proti nám nebo 

našemu Spolupracovníkovi nebo jinou osobu spojenou s námi. 

29.9 Budou-li jakékoli klauzule nebo ustanovení této Smlouvy zcela nebo 

částečně považovány za nezákonné nebo nevymahatelné podle 

jakéhokoli právního předpisu, bude se mít za to, že taková klauzule 

nebo ustanovení v daném rozsahu netvoří součást této Smlouvy a 

vymahatelnost zbývající části Smlouvy tím nebude dotčena. 

29.10 V rozsahu, v jakém jste považováni za spotřebitele podle definice 

Zákona o nespravedlivých smlouvách z roku 1977 nebo Předpisů o 

nespravedlivých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách z roku 

1999, tato Smlouva neovlivní vaše práva a bude uplatňována pouze v 

rozsahu povoleném zákonem. 

29.11 Tato Smlouva s řídí anglickým právním řádem a byla sepsána v souladu 

s ním a strany se tímto neodvolatelně podrobují nevýhradní jurisdikci 

anglických soudů. 

29.12 Veškerá komunikace a veškeré dohody mezi námi podle této Smlouvy, 

informace, oznámení, žádosti a dokumenty zveřejněné na naší webové 

stránce budou v angličtině. 

29.13 Tím, že nám poskytnete svou e-mailovou adresu, souhlasíte s tím, že 

všechny informace, oznámení a žádosti, které jsme povinni vám 

poskytovat, vám budou poskytovány elektronickou poštou. 

30. Obecné Detaily 

Název klienta: 

29.8 You agree to pay any amount payable in respect of any transaction 

executed with or through us on the due date regardless of any right of 

equity, set-off or counterclaim which you may have or allege against 

any of us or any Associate of ours or other person connected with us. 

 

29.9 If any term or provision in this Agreement shall in whole or in part be 

held to any extent to be illegal or unenforceable under any enactment 

or rule of law that term or provision or part shall to that extent be 

deemed not to form part of this Agreement and the enforceability of 

the remainder of this Agreement shall not be affected thereby. 

29.10 To the extent that you are deemed to be a consumer as defined by the 

Unfair Contract Terms Act 1977 or the Unfair Terms in Consumer 

Contracts Regulations 1999, this Agreement will not affect your rights 

and will only apply to the extent permitted by law. 

 

29.11 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with 

English law and the parties irrevocably submit to the non-exclusive 

jurisdiction of the English courts. 

29.12 All communications and any agreement between you and us under this 

Agreement, information, notices, requests and documents published 

on our website will be in the English language. 

29.13 By providing us with your email address, you consent and agree to all 

information, notices and requests we are required to provide you will 

be provided to you electronically by email. 

30. General Details 

Client Title: 

http://www.iforex.co.uk/


 
 

iFOREX UK is a trading name of VIBHS Financial Limited, authorised and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority under Firm Reference Number 613381. 

Incorporated as a Limited Company in England and Wales under Companies House number 08279988. 

11/12 Tokenhouse Yard London EC2R 7AS UK | +44 (0)20 8705 0534 | www.iforex.co.uk 

 

Příjmení klienta: 

Jména klienta: 

Datum narození klienta (dd/mm/rr):  /  / 20 

Adresa trvalého bydliště: 

Město:     Stát:    

Poštovní směrovací číslo: 

Datum uzavření Smlouvy (dd/mm/rr):  /  / 20 

 

Tato Smlouva stanoví podmínky, za kterých vám čas od času budeme 

poskytovat služby. 

Tato Smlouva spolu s formulářem žádosti klienta a jinými souvisejícími 

dohodami a oznámeními, které vám čas od času poskytneme, společně tvoří 

předmět vaší dohody s námi. 

Toto je naše standardní Klientská smlouva, na kterou se hodláme spolehnout. 

Ve svém vlastním zájmu a pro svou ochranu byste si před podpisem této 

Smlouvy měli tyto podmínky pečlivě přečíst. Pokud nerozumíte jakémukoli 

bodu této Smlouvy, požádejte před jejím podpisem o bližší informace. 

 

Jsme oprávněni Úřadem pro finanční chování ("FCA") pod referenčním číslem 

613381 a regulováni FCA při provádění investičních činností podle Zákona o 

finančních službách a trzích z roku 2000 ("Zákon"). 

 

Uveďte, prosím, ve formuláři žádosti klienta, zda jste Maloobchodní klient, 

Profesionální klient nebo Způsobilá protistrana pro účely Pravidel FCA 

definovaných v kapitole 2.2. 

Client Family Name: 

Client Given Names: 

Client Date of Birth (dd/mm/yy):   /  / 20 

Permanent Residential Address: 

City / Town:    Country:    

Postcode: 

Agreement Date (dd/mm/yy):   /  / 20 

 

This Agreement sets out the terms and conditions on which we will provide 

you with services from time to time. 

This Agreement together with the Client Application Form and other related 

agreements and notices that we may provide you with from time to time 

together constitute the terms of your agreement with us. 

This is our standard Client agreement upon which we intend to rely. For your 

own benefit and protection you should read these terms carefully before 

signing this Agreement. If you do not understand any point contained within 

this Agreement, please ask for further information before signing this 

Agreement. 

We are authorised by the Financial Conduct Authority (the ‘FCA’) under Firm 

Reference Number 613381 and regulated by the FCA in the conduct of 

investment business under the Financial Services and Markets Act 2000 (‘the 

Act’). 

Please indicate in the Client Application Form whether you are a Retail Client, 

Professional Client or Eligible Counterparty for the purposes of the FCA Rules, 

as defined in clause 2.2. 
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Ujistěte se, prosím, že jste si pečlivě přečetli přiložené podmínky, a potom 

tento dokument podepište a vraťte nám ho na následující adresu: VIBHS 

Financial Limited, 68, Lombard Street, London, EC3V 9LJ, United Kingdom. 

Rovněž, prosím, vyplňte a vraťte přiložený formulář žádosti klienta. 

31. Oprávnění 

Já/My jsme si přečetli výše uvedené podmínky této Smlouvy a souhlasíme s 

nimi: 

 

Podpis:  

 

Jméno (za VIBHS Financial Ltd): 

Pozice: 

Datum:      /  / 20 

 

Já/My jsme si přečetli výše uvedené podmínky této Smlouvy a souhlasíme s 

nimi: 

 

Podpis:  

 

Jméno (Klient): 

Datum:      /  / 20 

Please ensure that you have read the attached terms and conditions carefully 

and then sign and return this to us at the following address: VIBHS Financial 

Limited, 68, Lombard Street, London, EC3V 9LJ, United Kingdom. 

Also please complete and return the attached Client Application Form. 

31. Authorisations 

I / We have read and accept the terms of the Agreement set out above: 

 

 

Signed:  

 

Name (for and on behalf of VIBHS Financial Ltd): 

Position: 

Date:      /  / 20 

 

I / We have read and accept the terms of the Agreement set out above: 

 

 

Signed:  

 

Name (Client): 

Date:      /  / 20 
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Podpis (společný (2.) signatář): 

 

Jméno (Klient - společný (2.) signatář): 

Datum:      /  / 20 

 

Signed (Joint (2nd) Signatory): 

 

Name (Client – Joint (2nd) Signatory): 

Date:      /  / 20 
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