Zřeknutí se

Zřeknutí se
Pro Maďarsko a zbytek Světa (s výjimkou omezených zemí*)
Toto upozornění si přečtěte pečlivě, prosím – týká se všech osob, které navštíví tuto webovou stránku.
Vyhrazujeme si právo čas od času upravit nebo aktualizovat níže uvedené zřeknutí se. Proto byste si je
měli při každé návštěvě stránky přečíst v plném rozsahu.

OMEZENÉ ZEMĚ*
MATERIÁLY NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU VYTVOŘENY V DOBRÉ VÍŘE A NEJSOU
ZAMĚŘENY ANI URČENY PRO OSOBY SÍDLÍCÍ V OMEZENÝCH ZEMÍCH: *.
Nahlédnutím do materiálů, k nimž získáte přístup prostřednictvím této brány, se zaručujete, že se
nenachází v některé z omezených zemí* a že souhlasíte, že nebudete přenášet ani jinakposkytovat
informace obsažené na této webové stránce jakékoli osobě, které jsou ve vztahu s osobami z omezených
zemí*.
S ohledem na právní nebo regulační omezení platné v těchto jurisdikcích není tato webová stránka
zpřístupněná osobám, které se nachází v omezených zemích*. Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti,
které tato směrnice může způsobit.

VYLOUČENÉ OSOBY, SKUPINY A SUBJEKTY
Nahlédnutím do materiálů této webové stránky se zaručujete, že nejste fyzická ani právnická osoba,
skupina nebo subjekt a nejste v žádném vztahu s takovou osobou, skupinou nebo subjektem, jehož
finanční prostředky nebo hospodářské zdroje vlastní nebo spravuje subjekt, který podléhá finančním
sankcím Evropské unie, jak je stanoveno v nařízení rady č. 881/2002 ES a nařízení rady č. 2580/2001.
Kromě toho se rovněž zaručujete, že nepřenesete ani jinak neposkytnete žádné informace, obsažené na
této webové stránce, žádné fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu, na kterého se vztahují
finanční sankce EU.
Konsolidovaný seznam fyzických a právnických osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční
sankce EU je k dispozici na následujícím odkazu:
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
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OSOBY ZE ZÁMOŘÍ
Nahlédnutí do materiálů, nemusí být v některých jurisdikcích zákonné. V určitých jurisdikcích mohou mít
povolení procházet takové materiály pouze určité osoby
Každá osoba s trvalým pobytem mimo území Evropského hospodářského prostoru, která si přeje
nahlédnout do těchto materiálů a/nebo obchodovat prostřednictvím této webové stránky, musí nejprve
prokázat, že nepodléhá žádným místním předpisům, které jí takové úkony zakazují nebo ji v nich omezují.
Vstup na tuto webovou stránku bude brán jako potvrzení, že v rámci zákonů a směrnic vaší lokální
jurisdikce máte povolení nahlédnout do materiálů zobrazených na této webové stránce a/nebo
obchodování prostřednictvím této webové stránky – pokud máte jakékoli pochybnosti, nebo takové úkony
nemáte dovoleny, prosím, opusťte tuto webovou stránku.

OMEZENÍ OTEVŘENÍ ÚČTU
eBrokerhouse v žádném případě neotevře účet žádné osobě, (i) která žije v některé z omezených zemí *
nebo (ii) v zemi, na niž se vztahují finanční sankce Evropské unie nebo (iii) v jakékoli jurisdikci, o níž
víme, že vstup na naši webovou stránku nebo obchodování jejím prostřednictvím je zakázáno platnými
zákony nebo směrnicemi takové jurisdikce.
eBrokerhouse dále odmítne otevřít účet jakékoli právnické nebo fyzické osobě, skupině nebo subjektu, na
nějž se vztahují finanční sankce Evropské unie nebo je ve vztahu s takovými osobami, pokud
eBrokerhouse získá o této skutečnosti informace.
*Omezené země jsou: Afghánistán, Bělorusko, Irán (Islámská republika Irán), Irák, Libye, Severní Korea
(Korejská lidově demokratická republika), Sýrie, Myanmar (drive Burma), Haiti, Libérie, Rwanda,
Somálsko, Súdán, Venezuela, Demokratická republika Kongo (dříve Zair), Cote D'Ivoire (dříve Pobřeží
slonoviny), Libanon, Guinea, Zimbabwe.
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