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Shrnutí zásad pro řešení střetu zájmů

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.. (dále jen: eBrókerház Zrt.) sestavila tyto zásady pro řešení
střetu zájmů (dále jen „zásady“) za účelem identifikace, zamezení a řešení veškerých střetů zájmů
s nepříznivými dopady na zákazníky, a také veškerých okolností, které by mohly poškodit zájmy
zákazníků. Níže jsou shrnuty podstatné body zásad.
eBrókerház Zrt. tímto prohlašuje, že v rámci své licence k poskytování investičních služeb provádí
výlučně činnost vymezenou v čl. 5 odst. 1 písm. a) Bszt., – přijímání a přeposílání pokynů zákazníků.
Předmětem zásad, a tudíž i tohoto shrnutí, tak jsou typy střetů zájmů v souvislosti s výkonem této činnosti,
a také pravidla a akce k řešení těchto typů střetů zájmů.
eBrókerház Zrt. podnikne veškeré přiměřené kroky k tomu, aby identifikovala jakýkoli případný střet
zájmů vyplývající z poskytování investičních a doplňkových investičních služeb společnosti, ke kterému
by mohlo dojít mezi


eBrókerház Zrt., osobami pracujícími na výkonných pozicích společnosti, popř. jejich
zástupci, ať už jsou řízeni přímo či nepřímo (tyto osoby budou dále společně označovány
jako: příslušné osoby) a zákazníky, a také



vzájemně mezi zákazníky eBrókerház Zrt.

Ke střetu zájmů může dojít, když:


eBrókerház Zrt., příslušná osoba, právnická osoba nebo sdružení, které nemá statut právnické
osoby v rámci skupiny iFOREX, může získat finanční prospěch, nebo se vyhnout finanční
ztrátě, na úkor zákazníka;



eBrókerház Zrt., příslušná osoba, právnická osoba nebo sdružení, které nemá statut právnické
osoby v rámci skupiny iFOREX, má jiný zájem na výsledku transakce provedené jménem
zákazníka než zákazník;



eBrókerház Zrt., příslušná osoba, právnická osoba nebo sdružení, které nemá statut právnické
osoby v rámci skupiny iFOREX, má při poskytování určité finanční služby motivaci, ať už z
finančních či jiných důvodů, upřednostnit zájmy jiného zákazníka nebo skupiny zákazníků
před zájmy zákazníka;



eBrókerház Zrt., příslušná osoba, právnická osoba nebo sdružení, které nemá statut právnické
osoby v rámci skupiny iFOREX se zajímá o provedení stejné transakce jako zákazník;



eBrókerház Zrt., příslušná osoba, právnická osoba nebo sdružení, které nemá statut právnické
osoby v rámci skupiny iFOREX ... od třetí strany jiné než zákazník, ve vztahu ke službě
poskytované zákazníkovi.

Ke střetu zájmů může také dojít, když:



bonusový systém eBrókerház Zrt. je navržen tak, aby zaměstnanci eBrókerház Zrt. získávali
bonusy na základě obchodních obratů;



eBrókerház Zrt., příslušná osoba, právnická osoba nebo sdružení, které nemá statut právnické
osoby v rámci skupiny iFOREX může mít zájem na maximalizaci svého obchodního obratu
s cílem zvýšit své výnosy, a to na úkor záměru zákazníka snížit své transakční náklady
na minimum.
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při poskytování investičních a doplňkových služeb, rovněž s ohledem na výše uvedená ustanovení,
eBrókerház Zrt. označila za možný střet zájmů, který by mohl narušit zájem zákazníka a představovat pro
něj riziko, předání pokynů klienta společnosti iCFD Ltd. (se sídlem: Roh Agiou Andreou a Eleftheriou
Venizelou, budova Vashiotis Agiou Andreou, 2. patro, kancelář 201, 3035 Limassol, Kypr, číslo licence:
CySEC 143/11 (dále jen „iCFD“), která také patří do skupiny iFOREX, a která provádění plnění
obchodních pokynů na svůj vlastní účet, tzn. prodává zákazníkům finanční nástroje ze svého vlastního
účtu a nakupuje je naopak na svůj vlastní účet.
Řešení střetů zájmů
eBrókerház Zrt. a všechny příslušné osoby jsou povinny, tak jak jim to též ukládají zákonné normy,
poskytovat investiční a doplňkové služby v nejlepším zájmu zákazníků a vynakládat veškeré úsilí
k předcházení a zamezování střetům zájmů.
Za účelem vyloučení možných střetů zájmů poskytuje eBrókerház Zrt. své služby takovým způsobem, kdy
veškeré úkoly jsou řádně odděleny a osoby vykonávající činnosti, u nichž hrozí střet zájmů, pracují
s příslušnou mírou autonomie s ohledem na velikost a aktivity eBrókerház Zrt. Účelem je zamezit
a minimalizovat možnost, aby kterákoli osoba mohla ovlivňovat jakoukoli činnost kterékoli relevantní
osoby související s poskytováním investičních služeb. Navíc eBrókerház Zrt. podniká příslušná opatření
s cílem zabránit a sledovat toky informací, u kterých hrozí nebezpečí střetu zájmů. Navíc odměňovací
systém společnosti byl navržen tak, aby předcházel střetům zájmů při výkonu činností. Žádná
z příslušných osob tak nezískává odměny na základě počtů pokynů zákazníků. Příslušné osoby mají navíc
zakázáno obchodovat prostřednictvím on-line platformy eBrókerház Zrt., přičemž tento zákaz
se nevztahuje na transakce v jejich prospěch a/nebo na jejich vlastní účet, ale také na transakce
uskutečněné pro osoby s nimi příbuzné, jim blízké, či jinak s nimi spojené. Zásady vymezují též další
aktivity, jichž jsou příslušné osoby povinny se vyvarovat.
Pokud jde o iCFD Ltd., která vypořádává pokyny zákazníků eBrókerház Zrt. vůči svému vlastnímu účtu,
uplatňuje eBrókerház Zrt. následující opatření k zamezení střetů zájmů:



eBrókerház Zrt. jasně informuje své zákazníky o tom, že jejich pokyny bude plnit společnost
iCFD Ltd. formou obchodování na svůj vlastní účet.



eBrókerház Zrt. průběžně monitoruje, zda iCFD Ltd. provádí veškeré kroky pro zajištění
co nejlepších možných plnění pro zákazníky, a zda v situacích, při kterých hrozí střet zájmů,
nepreferuje iCFD Ltd. své partnery na úkor zákazníků.



eBrókerház Zrt. nepřijímá jakékoli odměny, slevy, ani nepeněžní výhody za předávání
pokynů svých zákazníků konkrétnímu místu plnění, tzn. iCFD Ltd.

Manažer eBrókerház Zrt. odpovědný za dohled nad dodržováním požadavků průběžně monitoruje,
jak byly řešeny situace vedoucí ke vzniku střetu zájmů, jak příslušné osoby dodržují daná omezení, zda
se dodržuje povinnost hlásit střety zájmů, a zda smluvní partner eBrókerház Zrt. pověřený prováděním
interních auditů provádí cílené interní audity dodržování zákonných povinností týkajících se střetu zájmů.
Manažer odpovědný za dohled nad dodržováním požadavků zajistí, aby všechny střety zájmů nahlášené
příslušnými osobami byly zaznamenány a aby tyto záznamy byly předány členům představenstva
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eBrókerház Zrt.
eBrókerház Zrt. bude zásady průběžně doplňovat v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních
podmínek spolupráce. Centrála eBrókerház Zrt. může kterékoli z ustanovení zásad kdykoli přehodnotit.
Kterékoli dotazy ohledně znění či obsahu těchto zásad vám během běžných pracovních hodin rádi zodpoví
naši zaměstnanci.
Budapešť, 28. února 2018

eBrókerház Zrt.
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