Obchodní smlouva

Tato Obchodní smlouva je platná od 15. března 2018

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Pod dohledem Maďarské národní banky. Licenční čísla HFSA: III/73.059-4/2002. a III/73.059/2000.
Městský soud v Budapešti, Cg.: 01-10-044141
Adresa: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., Maďarsko
Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
E-mail: info@ebrokerhaz.hu; webová stránka: www.iFOREX.hu; www.eBROKERHAZ.hu

Obchodní dohoda

Úvod
Tato doplněná Obchodní smlouva (dále jen jako „Obchodní smlouva“) se uzavírá mezi společností
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (dále jen jako „eBrókerház Zrt.“ nebo „Společnost“) a Vámi (dále
jen jako “Klient”). (eBrókerház Zrt. a Klient jsou dále označováni jako „Strany“/„Strana“.)
Společnost eBrókerház Zrt. disponuje povolením Úřadu pro finanční dohled (dále jen „HFSA“), dohled
vykonává Maďarská národní banka (dále jen „MNB“ nebo „Dohled“). Společnost eBrókerház Zrt. je
podnikatelským subjektem, který je registrovaný v Maďarsku a zapsaný v Obchodním rejstříku pod číslem
Cg.: 01-10-044141. Adresa sídla společnosti je: Szabadság tér 14, 1054 Budapešť, Maďarsko.
eBrókerház Zrt. je maďarská investiční společnost poskytující investiční a jiné služby v souladu se Zákonem
o investičních službách na základě licencí č. III/73.059/2000 vydané úřadem HFSA ze dne 14. srpna 2000
a č. III/73.059-4/2002 vydané dne 20. prosince 2002. V Maďarsku je společnost eBrókerház Zrt. držitelem
licence s výlučným právem na užívání obchodního jména a ochranné známky „iFOREX“. Na základě
skutečností podrobně popsaných v tomto ustanovení představuje uvedení názvu „iFOREX“ na webových
stránkách, v informačních materiálech a smluvních ustanoveních poskytnutých společností eBrókerház Zrt.,
samotnou společnost eBrókerház Zrt. a nikoliv jinou právnickou osobu nebo subjekt, který by na základě
licence rovněž mohl být oprávněn používat obchodního názvu „iFOREX“. V tomto smyslu také
nepředstavuje eBrokerház Zrt. poskytovatele licence pro eBrokerház Zrt. Společnost. Aby se zabránilo
veškerým pochybnostem, vyjasňuje se tímto skutečnost, že tato Obchodní smlouva se uzavírá výhradně a
výlučně mezi eBrókerház Zrt. a Klientem.
Klient má uzavřením této Obchodní smlouvy nárok na investiční služby specifikované v této Obchodní
smlouvě. Klient na základě této smlouvy není oprávněn využívat jakýkoliv jiný produkt nebo služby, které
eBrókerház Zrt. může poskytovat nezávisle na této Obchodní smlouvě nebo na jakémkoli jiném nezávislém
poskytovateli investičních služeb. Jakákoliv další taková spolupráce nebo ustanovení ohledně dalších služeb
poskytovaných eBrokerház Zrt proto musí být předmětem samostatné Obchodní smlouvy mezi Stranami.
Touto Obchodní smlouvou se řídí (v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami eBrokerház Zrt. a
jejími přílohami) a stanovují podmínky platné pro obchodní účet/účty vedené Klientovi u eBrokerház Zrt.,
(které vychází s podmínek § 4 odst. (2) 69 Zákona o investičních službách a § 5 odst. (1) 130 Zákona o
kapitálových trzích), pro uzavírání směnných cizoměnových (forexových) transakcí (dále jen („Forex“)
formou smluv na rozdíl ceny („CFDs“) (včetně forwardů). Tyto jsou společně označovány jako
„Transakce“ nebo „Nástroj“/„Nástroje“.
Ustanovení této Obchodní smlouvy se považují za určující vzhledem ke všem Transakcím za předpokladu,
že Dokumenty obsahující klíčové informace o Nástrojích (tzv. „PRIIPS KID“) jsou k dispozici na webových
stránkách společnosti, tj. http://www.ebrokerhaz.hu/hu/rolunk/jogi-dokumentacio a webové stránky
https://www.iforex.hu/priip-kids. Souhlasem s touto Obchodní smlouvou Klient stvrzuje, že přijal/a
skutečnost, že dokumentový soubor PRIIPS KID na webových stránkách Společnosti slouží jako
fundamentální informační balíček Klienta. Klient tímto prohlašuje, že si je vědom možnosti požádat si i o
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papírovou verzi.

Tato Obchodní smlouva a Všeobecné obchodní podmínky eBrokerház Zrt. rovněž definují služby
poskytované společností eBrókerház Zrt. Klientovi, které se týkají přijímání a předávání pokynů (podle § 5
odst. (1) písm. a) Zákona o investičních službách) a v rámci toho přístup klienta na webové stránky,
obchodní platformy, služeb účtu a administrativní podpory poskytované společností eBrókerház Zrt.
V případě rozporu mezi touto Obchodní smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami eBrokerház
Zrt. jsou nadřazena ustanovení této Obchodní smlouvy.
Více informací o těchto Nástrojích naleznete na webových stránkách společnosti eBrókerház Zrt.

Přijetím této Obchodní smlouvy Klient prohlašuje, že je mu náležitě znám obsah Všeobecných obchodních
podmínek, Zásad ochrany a zabezpečení osobních údajů, Zásad pro vyřizování stížností, Zásad týkajících se
střetu zájmů, Zásad nejlepšího provedení, Pravidel ochrany investora, Zásad hodnocení rizik, Pravidel
týkajících se ochrany finančních prostředků Klienta a Seznamu poplatků uplatňovaných společností
eBrókerház Zrt. a že s tímto obsahem výslovně souhlasí, přičemž tyto dokumenty jsou k dispozici na
webových stránkáche provozovaných eBrókerház Zrt.
Klient si je vědom toho, že z důvodů právních a/nebo regulačních omezení nejsou služby společnosti
přístupné a/nebo zpřístupněny v jurisdikcích, kde je zakázáno nabízet takové služby, a to především ve
Spojených státech amerických, a Klient se tímto vzdává jakéhokoli nároku, který v tomto ohledu má nebo
by mít mohl.
Zvláště upozorňujeme Klienty na Prohlášení o riziku společnosti eBrókerház Zrt., které je uvedeno v Příloze
1 této Obchodní smlouvy. Jakkoli v Prohlášení o riziku eBrókerház Zrt. nemůže pokrýt všechna rizika
spojená s obchodováním CFD a forexových transakcí, obsahuje toto Prohlášení ta nejzávažnější rizika s
forexovým a CFD obchodováním spojená.
Pokud klient začne na základě této Obchodní smlouvy obchodovat a uzavírat Transakce, jedná na své
vlastní riziko. Klient prostřednictvím obchodování na Platformě pro online obchodování zpřístupněné
společností eBrókerház Zrt. přijímá rizika vyplývající z tohoto druhu obchodování, jakož i rizika související
s obchodováním na internetu.
Momentem uzavření této Obchodní smlouvy eBrókerház Zrt. prověří totožnost Klienta a náležitost informací
jím poskytnutých prostřednictvím webových stránek spravovaných společností eBrókerház Zrt. a na
Platformě pro online obchodování. Klient je povinen informovat společnost eBrókerház Zrt. o jakýchkoli
změnách osobních údajů a souvisejících informací do 5 (pěti) pracovních dnů; dále musí Klient při každém
vstupu na Platformu pro online obchodování prokázat svou totožnost zadáním uživatelského jména a hesla
jemu poskytnutých.
Před uzavřením této Obchodní smlouvy eBrókerház Zrt. požádala Klienta o poskytnutí dodatečných
informací vyplývajících z podstaty obchodování CFD kontraktů na finačních a kapitálových trzích, jak ji
definuje tato Obchodní smlouva, z povahy daného finančního nástroje nebo transakce a ze znalostí a
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zkušeností Klienta zejména v souvislosti s riziky spojenými s tímto druhuem obchodování tak, aby podle
získaných informací společnost eBrókerház Zrt. poskytovala Klientovi služby spojené s obchodováním či
finančními nástroji způsobem, který je pro Klienta skutečně vhodný. (Test přiměřenosti podle Investičního
zákona.) Pokud eBrókerház Zrt. na základě informací poskytnutých Klientem usoudí, že obchodování
s těmito finančními nástroji obsažené v této Obchodní smlouvě jsou pro Klienta nevhodné, pak ho/ji na tuto
skutečnost upozorní. Pokud Klient výše požadované informace neposkytne nebo je eBrókerház Zrt. bude
považovat za nedostatečné, pak eBrókerház Zrt. upozorní Klienta na skutečnost, že není schopna určit, zda
jsou finanční nástroje nebo transakce uvedené v této Obchodní smlouvě pro Klienta vhodné. Společnost si
vyhrazuje právo na základě posouzení informací poskytnutým Klientem udělit mu obchodní právo v podobě
finanční páky o hodnotě nižší, než je maximální hodnota páky, kterou Společnost poskytuje k obchodování.
Strany prohlašují, že před tím, než tato Obchodní smlouva vstoupila v platnost, splnila eBrókerház Zrt. svou
povinnost o předběžném oznámení, která je popsána v Zákoně o investičních službách, a to v souladu
s příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek a dalšími příslušnými zákony, obzvláště
Zákonem o investičních službách založeném na autorizaci Evropské komise 2017/565. Klient bere na
vědomí, že splnění výše popsaných postupů je předpokladem pro vstup této Obchodní smlouvy v platnost.
Klient je rovněž povinen se Společností plně spolupracovat při plnění povinností vyplývajících ze zákona
v průběhu realizace předběžných testů a náležité pečlivosti (due diligence) Klienta a klasifikace Klienta
předepsané platnými právními předpisy. Klient je vázán řádným plněním své povinnosti poskytnout
náležité údaje a prohlášení.

V rámci své povinnosti předběžně informovat eBrókerház Zrt. upozornila Klienta na svá obecná ustanovení
a ustanovení, která se liší od předchozích smluvních postupů. Klient bere na vědomí, že přijetím této
Obchodní smlouvy výslovně přijímá za závazné všechny zde uvedené podmínky. Klient dále potvrzuje, že
si je vědom skutečnosti, že smluvní podmínky je možné projednat ve fázi uzavírání této Obchodní smlouvy
ještě před jejím přijetím.
Než tato Obchodní smlouva vejde v platnost, provede Společnost klasifikaci Klienta v souladu s
příslušnými ustanoveními Zákona o investičních službách a Všeobecnými obchodními podmínkami. V
případě, že se neprokáže jinak, je Klient ve smyslu Zákona o investičních službách klasifikován jako
retailový klient.

Pouze a výlučně Klient nese zodpovědnost za uhrazení veškerých daní, jakož i dalších povinností
vyplývajících z veškerého zisku, jenž Klient nabyl v důsledku uzavření této Smlouvy.
Na základě platného Zákona XXV z roku 2005 o smlouvách uzavíraných na dálku, společnost eBrokerhaz
Zrt informuje, že v souladu s § 3 odst. (2) písm. (ca) tohoto zákona a § 6 (1) Zákona o finančních službách
uzavíraných na dálku nepoužije svoje právo Strany vypovědět tuto Smlouvu do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření
této Obchodní smlouvy bez uvedení důvodu.
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Tuto Obchodní smlouvu si pečlivě přečtěte a smlouvu a za účelem otevření Vašeho Obchodního účtu
potvrďte přijetí těchto ustanovení. V případě nejasností či nesouhlasu prosím kontaktujte naši Zákaznickou
podporu na čísle +36 1 880-8404.

Smluvní Strany se tímto dohodly následovně:
1. Rozsah Smlouvy a definice
Nedílnou součást této Obchodní smlouvy tvoří Upozornění na rizika (dále jen jako „Příloha č. 1“),
Slovníček pojmů (dále jen jako „Příloha č. 2“), Dodatky umožňující obchodování v CFD (dále jen
jako „Příloha č. 3“) a Smlouva o zajištění/složení kauce (dále jen jako „Příloha č. 4“). Tento soubor
Dohod uzavíraných mezi Klientem a Společností ohledně finančních nástrojů na Klientském účtu
zahrnuje též Seznam neetických obchodních praktik (dále jen jako „Příloha č. 5“). Pokud je to
z rozumných důvodů nezbytné, je společnost eBrókerház Zrt. oprávněna tuto Smlouvu pozměnit
v souladu s Článkem 16.2 této Obchodní smlouvy.

1.1

1.2

Vysvětlení významu všech výrazů začínajících velkých písmenem obsažených v této Smlouvě
je uvedeno ve Slovníčku pojmů, který tvoří Přílohu 2 této Obchodní smlouvy . Výrazy, které
nejsou definovány v této Obchodní smlouvě a/nebo v Příloze 2, mají význam definovaný
v příslušných zákonech.

1.3

Výrazy, nástroje, popisy a smluvní podmínky (a to včetně zastavení ztrát, šíření atd.) vztahující se
k obchodní činnosti definované touto Obchodní smlouvou jsou ze zřejmých důvodů použitelné
pouze pro forexové a CFD Transakce. Z tohoto důvodu Klient prohlašuje, že disponuje potřebnými
informacemi a údaji nutnými pro obchodování s výše uvedenými Nástroji a je schopen náležitým
způsobem vykládat podmínky této Obchodní smlouvy.
1.4
vzhledem ke své statutární povinnosti může eBrókerház Zrt. odmítnout Smlouvu uzavřít, a
tím i zprostředkovat služby a nástroje uvedené v této Obchodní smlouvě, pokud

a) by obchodní transakce byly realizované klientem na základě informací od zasvěcených osob nebo
za účelem manipulace s trhem;
b) je v rozporu se zákony, právními předpisy regulovaného trhu, burzovního trhu třetích zemí, který
splňuje podmínky regulovaných trhů, je v rozporu s ustanoveními centrální banky.
1.5 Pokud Společnost dle vlastního uvážení rozhodne, že rozsah investičních služeb a finančních aktiv
jí poskytovaných není slučitelný s potřebami, charakteristikami a cíli Klienta vzhledem k cílovímu trhu,
jak jej Společnost identifikuje v bodě 5.1.2. Všeobecných obchodních podmínek, může Společnost
odmítnout uzavírání, přijímání a zasílání zakázek obdržených na základě této Obchodní smlouvy (navíc
vedle případů uvedených v oddílu 1.4).
2. Otevření Obchodního účtu a právo nakládat s ním
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2.1

Klient tímto pověřuje společnost eBrókerház Zrt. otevřením Obchodního účtu („Obchodní účet“)
ve svůj prospěch za odměnu, a to na základě podmínek stanovených touto Obchodní smlouvou.
Způsob aktivace Obchodního účtu a podrobné podmínky s tímto procesem spojené jsou uvedené
ve Všeobecných obchodních podmínkách. Společnost souhlasí s tím, že Klientovi aktivuje výše
uvedený Obchodní účet a že v souladu s pokyny Klienta bude zaznamenávat a předávat veškeré
pokyny k Transakcím na Obchodním účtu. eBrókerház Zrt. povede evidenci nákupu finančních
nástrojů vlastněných Klientem nebo finančních prostředků uložených k otevření pozice, dále
evidenci výtěžku hodnoty z jejich prodeje a bude Klienta informovat o zůstatku na jeho
Obchodním účtu. Společnost eBrókerház Zrt. provede ty transakce na účtu, které byly zadány
Klientem nebo osobou oprávněnou nakládat s Obchodním účtem za předpokladu, že tomuto plnění
nebrání platné právní předpisy.
Klient prohlašuje, že byl Obchodní účet otevřen výhradně jménem a ve výlučném zájmu
Klienta a že Klient jedná pouze ve prospěch Klienta; dále že vedení Obchodního účtu a
veškeré Transakce uzavřené Klientem se uskutečňují jménem Klienta a v jeho výlučném
zájmu; dále že vedení Obchodního účtu a veškerých Transakcí uzavřených Klientem se
uskutečňuje a uzavírá jménem a v zájmu Klienta. Pokud Klient nejedná za Klienta a/nebo
jeho jménem, pak Klient musí učinit písemné prohlášení o totožnosti Skutečného vlastníka.
Klient prohlašuje, že v termínu uzavření této Obchodní smlouvy na základě § 4 Pmt. není
považován za významného veřejného činitele. Pokud je Klient na základě § 4 Pmt. považován
za významného veřejného činitele, zavazuje se o této skutečnosti podat samostatné
prohlášení.

2.2

Klient je jediná osoba nebo subjekt oprávněný uzavírat Transakce. Klient bere na vědomí, že nesmí
jednat prostřednictvím Zástupce. Pokud však Klient jmenuje Zástupce, pak tímto Klient potvrzuje
a souhlasí s tím, že je Klient výlučně zodpovědný za veškeré úkony a/nebo pochybení Zástupce a
že za takové úkony nebo pochybení nebude odpovědná ani eBrókerház Zrt. ani žádná z jejích
poboček nebo úředníků, ředitelů, manažerů, zástupců nebo zaměstnanců eBrókerház Zrt. nebo
jakákoli pobočka eBrókerház Zrt., ať už je to v rozsahu oprávnění Zástupce či nikoliv.

2.3

Pokud se v případě dědictví nebo rozdělení společného majetku nebo v případě, který stanoví
jakýkoli jiný právní předpis, stane zůstatek na Obchodním účtu majetkem více osob nebo finanční
odpovědnost za něj nese několik osob, všechny takové dotčené osoby musí být společně a
nerozdílně zodpovědné za veškeré závazky Klienta na základě této Obchodní smlouvy. V takovém
případě (pokud není mezi Klientem a eBrókerház písemně dohodnuto jinak) je jedinou osobou
oprávněnou uzavírat takové Transakce na Obchodním účtu první z uvedených osob. Výběry z
Obchodního účtu (v souladu s částí 5.1) budou vyžadovat schválení všech osob uvedených jako
Klient.

2.4

Klient je v době uzavření této Obchodní smlouvy povinen dostatečným a ověřitelným způsobem
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prokázat svou osobní totožnost a poskytnutím potřebných dokumentů zajistit registraci jeho údajů.
(Podrobná pravidla pro zjištění totožnosti Klienta jsou uvedena ve Všeobecných obchodních
podmínkách společnosti.)
2.5

Klient je povinen společnosti eBrókerház Zrt. bezodkladně nebo nejpozději do pěti (5) Pracovních
dnů písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se jeho údajů, přičemž eBrókerház Zrt. nenese
žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s nedodržením
této povinnosti.

2.6

Za služby sjednané podle této Obchodní smlouvy je Klient povinen zaplatit poplatek stanovený v
aktuálně platném Ceníku společnosti eBrókerház Zrt.

2.7

Zvláštní ustanovení pro účet „Zero Spread Account“.
2.7.1

Klient může v době uzavření této Obchodní smlouvy nebo kdykoli později prostřednictvím
platformy pro online obchodování uvést, že chce otevřít obchodní účet tzv. „Zero Spread
Account“.

2.7.2

V případě účtu „Zero Spread Account“ je společnost eBrókerház Zrt., na rozdíl od bodu
6.1 této Smlouvy, oprávněna účtovat provize..

3. Obchodování
3.1

Podpisem této Smlouvy Klient pověřuje eBrókerház Zrt., aby mu za odměnu a podmínek
stanovených v této Obchodní smlouvě, ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti a v
Ceníku společnosti eBrókerház Zrt. zajistila přístup k Platformě pro online obchodování a
prostřednictvím Platformy pro online obchodování poskytla činnost investičních služeb
zaměřenou na přijímání a předávání Pokynů popsaných v § 5 odst. (1) písm. a) Zákona o
investičních službách. Společnost eBrókerház Zrt. poskytuje investiční služby týkající se přijímání
a předávání pokynů výhradně prostřednictvím Platformy pro online obchodování, ve které je
přijímání a předávání pokynů prováděno elektronicky (online), a nástrojem pro realizace je
Platforma pro online obchodování. Klient se všech Transakcí zúčastňuje výhradně na vlastní riziko
a náklady, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3.2

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Tržní pokyny lze zadávat a realizovat pouze v rámci
doby obchodování daného Finančního nástroje a že takové pokyny mohou být provedeny pouze
v těchto časových intervalech. Limitní pokyny lze zadávat, měnit nebo rušit mimo dobu
obchodování každého daného Finančního nástroje; tyto Limitní pokyny však budou realizovány
pouze během doby obchodování daného Finančního nástroje. V souladu se standardy a obchodními
zvyklostmi společnost eBrókerház nezajišťuje uzavření všech přijatých a předaných Transakcí;
eBrókerház však vynaloží veškeré přiměřené úsilí a přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění
toho, aby byly Transakce provedeny. Klient prohlašuje, že s ohledem na obecné standardy ve
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forexovém odvětví pochopil a přijal ještě před uzavřením této Obchodní smlouvy skutečnost, že
evidované a předané Transakce, které nejsou skutečně provedeny, nebudou považovány za
porušení smlouvy ze strany eBrókerház Zrt. Za porušení smlouvy ze strany eBrókerház Zrt.
nebude považováno zejména neprovedení níže uvedených Transakcí: nesplnění Tržních pokynů
nebo Limitních pokynů k takzvaným Take-Profit, Stop-Loss. V případě odkazovaných typů
transakcí je za plnění této Obchodní smlouvy ze strany eBrókerház Zrt. považován pokus o jejich
předání. eBrókerház Zrt. může podle svého výhradního uvážení odmítnout provést jakoukoliv
Transakci, a zejména tak může učinit v případě, že (1) se domnívá, že by Transakce narušila limity
vztahující se k Obchodnímu účtu, nebo (2) pokud se domnívá, že je Transakce v rozporu s touto
Obchodní dohodou, nebo (3) s jakýmkoliv zákonem nebo nařízením vztahující se na eBrókerház
Zrt., Klienta nebo Účet. Společnost eBrókerház Zrt. nevede obchodování na vlastní účet ani ve
vztahu k Transakcím provedeným klienty v rámci Platformy pro online obchodování, ani ve vztahu
k jakýmkoliv jiným Finančním nástrojům.
3.3

Klient tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že (1) eBrókerház Zrt. nebude poskytovat Klientovi
žádné poradenské, konzultační ani zprostředkovatelské služby nad rámec požadovaný Zákonem o
investičních službách nebo nařízením vztahujícím se na eBrókerház Zrt; a (2) nic v této Obchodní
smlouvě nebo ve vztahu mezi eBrókerház Zrt. a Klientem není nebo nemá být považováno za
vytvoření jakéhokoliv agenturního vztahu mezi eBrókerház Zrt. a Klientem, vyjma případu, kdy
to bude určitým zákonem a/nebo předpisy týkajícími se eBrókerház Zrt. nebo Účtu stanoveno
jinak.

3.4

Předání a realizace pokynů Stop Loss a Take profit pro otevření a uzavření Transakce bude
uskutečněn za první možnou sazbu na trhu jakmile kurz dosáhne stanovenou hodnotu.

3.5

eBrókerház Zrt. zveřejnuje nabídku ceny/kurzu („Prodej“) (za kterou může Klient prodávat) a
nabídku ceny/kurzu („Nákup“), t.j. cenu (za kterou může Klient nakupovat) pro každý forexový a
CFD nástroj. Příslušné ceny a kurzy jsou kótovány společností iCFD Ltd. (dále jen „iCFD“), jež
tyto ceny čerpá od nezávislých agregátorů tržních dat, které shromažďují (agregují) data ohledně
mezibankovních transakcí za účelem vytvoření tržní ceny.

Rozdíl mezi cenou při Nákupu a Prodeji je „Spread“. Spready se mohou lišit u různých nástrojů a u některých
nástrojů se mohou Spready často i měnit. V každém případě eBrókerház Zrt. má právo kdykoli Spready bez
předchozího upozornění měnit. Přijetím této Obchodní smlouvy Klient bere na vědomí, že změny, k nimž
dochází zejména, ale nikoli výlučně, na finančních trzích, určité politické a ekonomické události, zprávy
ovlivňující dění na Finančních trzích nebo období s nízkou likviditou mohou vést k růstu Zajištění/Marže
v jakékoli míře a bez shora omezující hranice. Klient dále bere na vědomí, že je jeho výhradní zodpovědnost
při obchodování s jednotlivými nástroji sledovat průběžně aktualizované změny Spreadů, jakož i Marží.
Společnost eBrókerház Zrt. bude poskytovat informace o hodnotě v současnosti platných Spreadů a Marží
při obchodování s jednotlivými nástroji, a to prostřednictvím Obchodních podmínek.
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3.6

3.7

Klient může otevřít pozici na Platformě pro online obchodování pouze za cenu uvedenou na
Platformě v souladu s výše uvedeným Odstavcem 3.5. Tato cena se může po zveřejnění na trhu
kdykoliv změnit nebo přestat platit. Strany uvádějí zejména následující skutečnosti: každá cena je
platná pouze k přesnému datu a přesnému okamžiku, kdy je tato cena předkládána Klientovi.
Klient bere na vědomí, že kvůli situacím, jako jsou rychlé kolísání cen a zpoždění internetu a jiným
podobným situacím, se může Cena uvedená na Platformě pro online obchodování a cena kótovaná
iCFD (dále jen jako „skutečná cena“) na serveru iCFD v okamžiku provádění Pokynu Klienta lišit.
Pokud v případě Tržních příkaz (obchodních požadavků) existuje rozdíl mezi cenou uvedenou
v Pokynu a skutečnou cenou, jsou pokyny realizovány za cenu, která je platná na Platformě pro
online obchodování (strana Klienta) v přesném čase realizace, ovšem za předpokladu, že se tato
cena pohybuje v předem stanovené míře tolerance uvedené na Platformě pro online obchodování
s ohledem na konkrétní Pokyn. Pokud rozdíl překročí předem stanovenou úroveň tolerance,
například vlivem pohybu podkladových aktiv mezi okamžikem, kdy Klient zadal pokyn a časem,
kdy byl přijat a proveden, nebo vlivem vysoké volatility trhů a zpoždění v komunikaci, bude Tržní
pokyn proveden za skutečnou cenu (za cenu uvedenou iCFD, jak je uvedena na jejím serveru,
nikoliv za cenu zobrazovanou Klientovi). Pokud je mezi cenou, která je viditelná pro Klienta, a
skutečnou cenou podstatný rozdíl, Pokyn nebude proveden. Podstatný rozdíl mezi cenou platnou
na Platformě pro online obchodování (strana Klienta) a skutečnou cenou může být 100násobek
předem stanovené úrovně tolerance.
Klient bere na vědomí, že se úroveň tolerance může u některých nástrojů lišit a že tyto úrovně
tolerance mohou být kdykoliv bez odůvodnění změněny.
Limitní (future) Pokyny jsou realizovány za (skutečnou cenu), která se může v daném případě lišit
od ceny uvedené v Pokynu (dále jen „Skluz“). Ke Skluzu může dojít v případě, kdy cena uvedená
v Pokynu není k dispozici na serveru iCFD, například z důvodu vysoké nestálosti a mezer v tržních
cenách. V takovém případě bude Pokyn realizován za první dostupnou cenu, a to bez ohledu na
směr Skluzu, ať již ve prospěch Klienta, nebo nikoliv, a to symetrickým a transparentním
způsobem (Symetrický skluz). V případě transakcí s nástroji (např. ETF a index), se kterými nelze
obchodovat 24 hodin denně, může na denní úrovni vzniknout mezera na trhu. V případě
obchodování s těmito nástroji může Skluz vzniknout s větší pravděpodobností. Je důležité uvést,
že na Skluz se nevztahuje Ochrana proti zápornému zůstatku. I přesto eBrókerház Zrt. zaručuje, že
díky Ochraně proti zápornému zůstatku Klient nikdy nepřijde o částku vyšší, než je jeho
disponibilní marže, tj. nikdy se nedostane do záporného zůstatku.

4. Požadavky na krytí
4.1

Předběžnou podmínkou pro vstup do každé Transakce je dostatečná Marže na Klientském účtu,
jak je stanoveno společností eBrókerház Zrt. (dále jen „Krytí“), jejíž výše je stanovována čas od
času dle výlučného uvážení eBrókerház Zrt. a v souvislosti s níž je Klient pravidelně informován
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prostřednictvím Platformy pro online obchodování. Klient je povinen sledovat tato oznámení a
dodržovat požadavky popsané v této smlouvě; vzhledem k tomu je Klient povinen udržovat na
Obchodním účtu dostatečnou částku ke Krytí v souvislosti s poskytováním a správou Pokynů pro
Klienta. V případě, že na Obchodním účtu není dostatečná částka ke Krytí, pak společnost
eBrókerház Zrt. není povinna přijmout jakýkoliv Pokyn Klienta až do okamžiku, kdy bude na
Obchodní účet uložena odpovídající výše Krytí.
4.2

Společnost eBrókerház Zrt. si vyhrazuje právo na změnu požadavků na výši Marže potřebné na
údržbu Účtu, vykonávání příkazů k uzavření pozic (otevřené pozice) – ve srovnání s potřebou
pokrytí definovanou v části 4.1. pro umístění původního příkazu – kdykoliv, zejména pokud je to
nutné – s ohledem na náhlé a závažné změny na daném finančním trhu – za účelem předcházení
ztrát Klienta. Jak je uvedeno výše, Klient obdrží informace o všech změnách požadavků na pokrytí
poskytovaných služeb prostřednictvím online obchodní Platformy, kterou je Klient povinen
sledovat a plnit požadavky na ní uvedené, a v důsledku toho si pohlídat výši dostupné Marže na
Účtu nezbytné k udržení jeho řádného vedení.

4.3

Klient může uzavírat Transakce i do maximálními expozice stanovené eBrókerház Zrt. Maximální
expozice je určena jako násobek dostupné Marže stanovený eBrókerház Zrt. Klientovi je
pravidelně komunikován.

4.4

Klient je povinen převést na Obchodní účet první vklad v takové výši, kterou stanoví společnost
eBrókerház Zrt. a o níž je Klient vyrozuměn. První vklad může být proveden převodem z
bankovního účtu nebo jinou formou povolenou Všeobecnými obchodními podmínkami nebo
jiným způsobem dohodnutým mezi společností eBrókerház Zrt. a Klientem. První vklad společně
s jakýmikoli zisky a ztrátami ze stávajících otevřených a uzavřených Transakcí, kreditů a debetů z
denních rolloverů a poplatků z provizí, pokud je to možné, bude sloužit jako Krytí pro provádění
Transakcí na Účtu.

4.5

Společnost eBrókerház Zrt. si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení změnit požadavek
na minimální Krytí nebo Klienta informovat o potřebě provést další vklady (na Účet) za účelem
zachování minimální výše Krytí, a to zasláním oznámení v tomto smyslu. Klient může dle svého
uvážení nebo na základě žádosti společnosti eBrókerház Zrt. zvýšit Krytí provedením dalších
vkladů.

5. Výběr z účtu a jeho uzavření Klientem
5.1

Klient může požádat společnost eBrókerház Zrt. o provedení výběru částky Krytí z Účtu
přesahující výši minimálního Krytí požadovaného společností eBrókerház Zrt., a to tak, že
společnosti eBrókerház Zrt. předloží písemný a řádně podepsaný Formulář pro výběr v takové
formě, jak společnost eBrókerház Zrt. vyžaduje. Společnost eBrókerház Zrt. takovou částku
převyšující částku Krytí (pokud existuje) převede. Pokud by Klient chtěl minimální výši Krytí
vybrat, pak musí Strany postupovat podle Odstavce 5.2 této Smlouvy. Tato částka bude převedena
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po odečtení platných poplatků za bankovní převod v souladu s pokyny Klienta na Formuláři pro
výběr do deseti (10) pracovních dnů ode dne přijetí Formuláře pro výběr. Aby se předešlo
jakýmkoli pochybnostem, takový převod společnosti eBrókerház Zrt. podléhá (1) platným
zákonům a směrnicím v souladu se zákony proti praní špinavých peněz, požadavkům finančních
úřadů a omezením převodů zahraniční měny a (2) Klient předloží úplnou identifikační
dokumentaci požadovanou společností eBrókerház Zrt.
5.2

Pokud v souladu s ustanoveními této Obchodní smlouvy existují na Klientském účtu otevřené
pozice nebo nevyřízené Transakce, pak není Klient oprávněn k výběru částky potřebné ke Krytí
těchto transakcí na Online obchodní platformě, tj. částku, která je jako taková označena na
Platformě pro online obchodování, a tato částka nesmí být Společností Klientovi vyplacena. Klient
je oprávněn vybrat jakoukoliv částku převyšující výši částky požadované k pokrytí otevřené pozice
nebo probíhající Transakce na Účtu klienta, v tomto případě bude taková částka převyšující výši
částky požadovaného Krytí vyplacena v souladu s příslušnými ustanoveními této Obchodní
smlouvy.

5.3

Společnost uvádí, že z platebních metod lze vzhledem k Účtu klienta používat výhradně platby
bankovním převodem. Osoba oprávněná nakládat s účtem může iniciovat převod z Účtu na jiný
bankovní účet vedený výhradně na jméno daného Klienta nebo na bankovní účet vedený na jméno
tohoto Klienta u jiného bankovního ústavu. Převodní příkaz (dále jen jako „Žádost o výběr
hotovosti“) může být podána i bez ohledu na omezení hodnoty, pokud jsou splněny k tomu se
vztahující podmínky uvedené v této Obchodní smlouvě. Podmínkou postoupení převodního
příkazu zahájeného na základě příkazu Klienta ze strany eBrókerház Zrt. je, aby se jeho plnění
realizovalo podle právních předpisů, Všeobecných obchodních podmínek a podle této Obchodní
smlouvy, a příkaz Klienta musí obsahovat příslušné údaje, jako jsou označení finanční instituce,
jméno příjemce, číslo jeho bankovního účtu, částku převodu a dobu splatnosti. eBrókerház Zrt.
bude převodní příkazy registrovat v pořadí, v jakém byly obdrženy, a provede je v souladu
s příslušnými ustanoveními Všeobecných Obchodních podmínek.

5.4

eBrókerház Zrt. je s přihlédnutím k příslušným právním předpisům oprávněna stanovit požadavky
na potřebné údaje a doklady potřebné k provedení převodního příkazu a Klient je povinen tyto
údaje a informace společnosti eBrókerház Zrt. poskytnout.

6. Ceny, poplatky za transakce a bonusy
6.1

Společnost eBrókerház Zrt. účtuje provize za transakce zadané Klientem a předané Společnosti.
Není-li uvedeno a sděleno Klientovi společností eBrókerház Zrt. jinak, eBrókerház Zrt. si neúčtuje
za nabídky/poptávky, které Klientovi poskytuje, žádné poplatky.

6.2

Klient bere na vědomí, že u každé Transakce iniciované prostřednictvím Online platformy pro
obchodování bude účtována cena za Spread definovaná v oddíle 3.5. Poplatky za Spread zahrnují
jak náklady, které si společnost eBrókerház Ltd. účtuje za přijetí a zasílání příkazů k jednotlivým
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transakcím, tak i náklady účtované Klientovi při plnění příkazů vztahujících se k jednotlivým
Transakcím, jak jsou definovány v aktuálně platné verzi seznamu poplatků zveřejněném
společností eBrókerház Ltd.

6.3

Kromě ustanovení obsažených v kapitole 6.2 eBrókerház Zrt. si může účtovat provize za služby,
tj. pokud jde o výběr peněz, včetně případných bankovních převodů a poplatků vzniklých v
souvislosti s jinými získanými platebními řešeními nebo provizemi uplatňovanými mezinárodními
bankovními společnostmi (dále jen „Provize“). Výše provizí jsou uvedeny v Ceníku, přičemž
Všeobecné obchodní podmínky společnosti obsahují příslušná ustanovení týkající se úpravy
Provizí. V případě, že eBrókerház Zrt. bude účtovat Provizi, bude odečtena z Účtu Klienta. Pokud
Klient na Obchodním účtu nevykonává žádnou činnost po dobu 12 (dvanácti) po sobě
následujících měsíců, společnost účtuje poplatek za vedení účtu a odečítá jej z Obchodního účtu
Klienta.

6.4

O příkazech převedených ve prospěch a na vrub účtů a o zůstatcích na účtech společnost
eBrókerház Zrt. informuje Klienta v souladu s příslušnými zákony a ustanoveními této Obchodní
smlouvy.
Klient prohlašuje, že se seznámil s ustanoveními týkajícími se práva společnosti eBrókerház Zrt.
na odpočet, započtení, zadržení a Krytí/Marži. Klient se o těchto právech dozvěděl v samostatném
oznámení, Strany se dohodly, že v průběhu plnění této Obchodní smlouvy budou uplatňovat tato
ustanovení, a Klient tedy tato ustanovení výslovně přijímá.
Společnost eBrókerház Zrt. je oprávněna bez předchozího oznámení Klientovi zatížit Klientský
účet v souvislosti se všemi splatnými částkami v důsledku splatných poplatků, výdajů nebo jiných
pohledávek založených na platných právních nárocích. Klient uděluje podpisem této Obchodní
smlouvy společnosti eBrókerház Zrt. souhlas k provádění těchto výkonů v souvislosti s Klientským
účtem.
Strany mají právo uplatnit právo na započtení podle § 6:40-6:51 Maďarského občanského
zákoníku. eBrókerház má nárok na vymáhání svého práva na zápočet prostřednictvím zatížení
Účtu klienta nebo jiných dostupných zákonných prostředků.
Společnost eBrókerház je oprávněna pozdržet jakékoli své plnění až do okamžiku, kdy Klient
uhradí všechny své nesplacené závazky.
Přijetím této Obchodní smlouvy Klient uděluje společnosti eBrókerház Zrt. výslovný souhlas s
tím, aby v případě, že eBrókerház Zrt. registruje vůči Klientovi již existující pohledávky, které ale
nejsou dosud splatné/lhůta splatnosti dosud neuplynula, tedy aby částku potřebnou pro vyrovnání
pohledávek, které nejsou dosud splatné, společnost eBrókerház zadržela a požadavky Klienta
plnila pouze v rozsahu přesahujícím tuto částku. Klient podpisem této Obchodní smlouvy výslovně
souhlasí s tím, aby eBrókerház Zrt. provedla takové rozdělení.
12
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Pod dohledem Maďarské národní banky. Licenční čísla HFSA: III/73.059-4/2002. and III/73.059/2000.
Městský soud v Budapešti, Cg.: 01-10-044141
Adresa: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., Madársko
Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
E-mail: info@ebrokerhaz.hu; webová stránka: www.iFOREX.hu; www.eBROKERHAZ.hu

Obchodní dohoda

6.5.

Vzhledem k výše uvedeným nárokům bude navíc jakýkoliv finanční nástroj spravovaný na Účtu
Klienta u eBrókerház Zrt. sloužit jako Zajištění/Marže na základě samostatné Obchodní smlouvy
uzavřené mezi Klientem a eBrókerház Zrt. V souladu s tím Klient uděluje společnosti eBrókerház
Zrt. výslovný souhlas k tomu, aby z tohoto Zajištění/Marže a/nebo jakýchkoliv zisků plynoucích
z tohoto finančního nástroje přímo uspokojila veškeré své nesplacené/splatné pohledávky vůči
Klientovi. eBrókerház Zrt. je oprávněna uspokojit jakýkoliv ze svých nároků z výše uvedeného
zajištění/marže (odepsáním částky z účtu) nebo z prodeje nástroje (nástrojů). (Smlouva zakládající
právo na Zajištění/Marži.)
Smlouva o Zajištění/Marži je přiložena k této Smlouvě v Příloze 4. Právo na zajištění pohledávek
se řídí § 5:95 Maďarského občanského zákoníku a § 57 odst. (7)-(8) Zákona o investičních
službách.
Společnost je založením práva na uspokojení oprávněna kdykoliv toto své právo uplatnit, musí
však zohlednit povinnost zmírnění škod. Skutečnost, že došlo k promlčení nároku Společnosti na
uspokojení pohledávky, nevylučuje právo Společnosti na uspokojení jejího nároku na
Zajištění/Marži.

6.6.

Právo na započtení, právo na zadržení a právo na Zajištění/Marži mohou být uplatněna jednotlivě
nebo společně.

6.7.

Klient výslovně souhlasí s tím, že v případě opožděné platby má eBrókerház Zrt. právo účtovat
úroky z prodlení ve výši dvojnásobku základní úrokové sazby zveřejněné MNB.

7.
7.1

Zprávy
Prostřednictvím Platformy pro online obchodování společnost eBrókerház Zrt. poskytne klientovi
následující zprávy:
7.1.1 Během realizace pověření k transakci podá Klientovi okamžitě informace relevantní k
realizaci tohoto pověření. Nejpozději do prvního pracovního dne po realizaci pošle Klientovi
elektronické oznámení potvrzující provedení pověření či uvádějící informace k jeho
zamítnutí. Klient je povinen tato oznámení sledovat, přičemž za opomenutí této povinnosti
je odpovědný Klient. Za nedodržení tohoto závazku eBrókerház Zrt. nenese žádnou
odpovědnost.
7.1.2 Výpisy z účtu obsahují přehled všech Transakcí uskutečněných Klientem, jakož i veškeré
otevřené Transakce a vklady a výběry z Účtu a další Zajištění/Marže nebo jakákoliv jiná
práva a další položky popsané v příslušných právních předpisech platných v souvislosti
s Účtem a dále včetně částky Zajištění/Marže k datu výpisu, společně s dalšími dodatečnými
informacemi, které se týkají Zajištění/Marže a poskytnutého Krytí. eBrókerház Zrt. vystaví
výpis z účtu každý Pracovní den. Klient výslovně souhlasí s tímto způsobem oznamování.
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Klient je oprávněn písemně do 15 (patnácti) dnů od oznámení vznést námitky proti výpisu
z účtu a debetním a kreditním položkám, které jsou předmětem zůstatku na účtu. Pokud
nejsou v souvislosti se zůstatkem nebo pokud se Klient a Společnost dohodli na sporných
položkách a zůstatku na účtu, pak jsou hodnoty následně uvedené na výpisu z účtu
dostatečně prokázány. Datum splatnosti vypořádání v souvislosti s Transakcí se řídí
pravidly a přijatými postupy uplatňovanými na daném trhu, o nichž eBrókerház Zrt.
informuje své klienty prostřednictvím oznámení publikovaného na svých webových
stránkách.
8. Odškodnění
8.1

Společnost eBrókerház Zrt. je zodpovědná pouze za škody způsobené hrubou nedbalostí a
úmyslným porušením smluvních povinností vyplývajících z této Obchodní smlouvy a
Všeobecných obchodních podmínek a jejích Příloh, přičemž tato odpovědnost se nevztahuje na
Odstavec 3.2 této Obchodní smlouvy a ztráty vyplývající z neplnění níže uvedených typů
Transakcí.
Klient je povinen písemně informovat Společnost v případě, že je jistá pravděpodobnost, že by
případné porušení Obchodní smlouvy společností eBrókerház Zrt. mohlo způsobit škody na
majetku Klienta. eBrókerház Zrt. nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody nebo dluhy, které
Klientovi přímo či nepřímo vznikly v souvislosti s touto Obchodní smlouvou nebo jakoukoli
Transakcí provedenou na jejím základě, a to s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného
pochybení ze strany společnosti eBrókerház Zrt.

8.2

Klient se zavazuje odškodnit a ochránit společnost eBrókerház Zrt. a její pobočky, zaměstnance,
ředitele, nástupce a nabyvatele (dále jen jako „Odškodňované osoby“) vůči a před všemi závazky,
ztrátami, škodami, náklady a výdaji (včetně přiměřených poplatků na právní zastoupení), které
vznikly Odškodňovaným osobám a které vyplývají z nedodržení závazků Klienta stanovených v
této Smlouvě a/nebo vymáhání takových závazků společností eBrókerház Zrt.

8.3

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoli Klientovi ústně podané informace v souvislosti
s Účtem mohou být neověřené a neúplné a že důvěra v takové informace je na vlastí riziko a
zodpovědnost Klienta. Společnost eBrókerház Zrt. – v souladu s obchodními zvyklostmi a obecně
uznávanými normami – neposkytuje žádnou záruku, že ceny či jiné údaje poskytnuté
prostřednictvím Platformy pro online obchodování nebo telefonicky jsou správné nebo že odráží
aktuální stav trhu. Vedle toho společnost eBrókerház Zrt. neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o
Platformu pro online obchodování a její obsah, a to včetně vhodnosti této Platformy pro online
obchodování. Pokud dojde k chybě (které si je Klient vědom nebo by si měl být vědom) v udání
ceny zaviněné selháním počítače nebo systému, eBrókerház Zrt. nenese odpovědnost za chyby,
k nimž v důsledku toho dojde na zůstatcích na Účtu klienta. eBrókerház Zrt. si vyhrazuje právo
provést nezbytné úpravy nebo nastavení záznamů, kterých se týká výše uvedená chyba, s výjimkou
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případu, kdy jde o hrubou nedbalost nebo záměrné jednání ze strany eBrókerház Zrt. Jakýkoli spor,
který vznikne v důsledku takové chyby v udání ceny, bude řešen na základě reálné tržní hodnoty
měny v okamžiku, kdy k takové chybě došlo.
8.4

Společnost eBrókerház Zrt. není vůči Klientovi odpovědná za jakékoli ztráty nebo náklady, které
Klientovi vzniknou přímo či nepřímo z důvodu, který je mimo kontrolu společnosti eBrókerház
Zrt. Tyto případy zahrnují ztráty, škody nebo náklady, které vzniknou z neschopnosti společnosti
eBrókerház Zrt. přijmout a předat transakci nebo z nesprávného či částečného přijetí nebo předání
transakce společností eBrókerház Zrt., z technických důvodů (kam patří například poškození nebo
zničení počítačových systémů, dat či záznamů nebo jejich částí, zpoždění, ztráty, chyby nebo
pochybení vyplývající ze selhání telekomunikačního nebo počítačového zařízení či softwaru aj.).
Tyto případy nezahrnují hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení ze strany společnosti
eBrókerház Zrt.
Klient prohlašuje, že si je vědom toho a souhlasí s tím, že Společnost poskytuje svým Klientům
svoje služby, investiční služby a doplňkové investiční služby upravené touto Obchodní smlouvou
s podílem účasti třetích stran. Společnost pravidelně prověřuje, zda jsou služby poskytované
třetími stranami na základě smlouvy s nimi uzavřené prováděny v souladu s danými
smluvními ustanoveními, které byly postoupeny Regulačnímu orgánu.

9. Případy porušení:
9.1

V jakémkoli případě, kdy:
(a)

klient neprovede platbu eBrókerház Zrt. v okamžiku splatnosti nebo nedodrží některé z
ustanovení této Obchodní smlouvy nebo závazků v rámci jakékoliv Transakce a toto
zanedbání trvá po dobu dvou (2) Pracovních dnů od data, kdy společnost eBrókerház Zrt.
zaslala Klientovi oznámení o takovém zanedbání; nebo

(b)

v případě úmrtí Klienta, jakékoliv duševní choroby Klienta nebo v případě, že Klient není
schopen zaplatit své závazky v okamžiku jejich splatnosti nebo je v úpadku nebo v platební
neschopnosti, jak je definováno zákonem o úpadku a platební neschopnosti platným pro
Klienta, nebo nejsou splaceny závazky Klienta k datu splatnosti nebo by mohly být kdykoliv
prohlášeny za splatné na základě dohod nebo nástrojů prokazujících tuto zadluženost před
tím, než by byly jinak splatné, nebo byla podána žaloba nebo zahájeno řízení vyplývající z
této Obchodní smlouvy („Řízení“) směřující k exekuci, zabavení, odstavení, zadržení nebo
převzetí – úplnému nebo částečnému – aktiv, podniku nebo majetku (hmotného a
nehmotného) Klienta; nebo

(c)

jakékoliv zastoupení nebo záruky učiněné nebo poskytnuté Klientem podle této Obchodní
smlouvy se ukázaly být nepravdivé nebo zavádějící v jakémkoli významném ohledu
v okamžiku, kdy byly učiněny nebo poskytnuty Klientem nebo jím mají být učiněny nebo
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poskytnuty; nebo
(d)

eBrókerház Zrt. považuje za nezbytné nebo žádoucí zabránit čemukoliv, co pokládá za
porušení nebo možné porušení jakéhokoliv platného zákona nebo nařízení či obvyklého
standardu tržní praxe; nebo

(e)

za nezbytné nebo žádoucí z důvodu vlastní ochrany; nebo

(f)

byly podniknuty kroky nebo události, u kterých se eBrókerház Zrt. domnívá, že by mohly
mít závažný nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit povinnosti podle této Obchodní
smlouvy nebo jakékoli konkrétní Transakce; nebo

(g)

dojde k nedodržení závazku (ať už je popsáno jakkoliv) vůči Klientovi ze strany eBrókerház
Zrt.,

(výše uvedené body (a) – (g) jsou dále označovány jako „Případy porušení“)
pak může společnost eBrókerház Zrt. uplatnit svá práva podle Odstavce 10.1 této Obchodní
smlouvy s výjimkou toho, že v případě výskytu jakéhokoliv Případu porušení uvedeného
v bodě 9.1 (b) nebo 9.1 (c) (dále obojí uváděno jako „Porušení z důvodu úpadku“), platí
ustanovení Odstavce 10.2 této Obchodní smlouvy.
9.2

V Případě porušení nebo kdykoli, kdy se Společnost odůvodněně domnívá, že Klient nesplnil nebo
v budoucnu nebude schopen nebo ochoten vůči společnosti eBrókerház Zrt. splnit jakýkoliv ze
závazků Klienta, je eBrókerház Zrt. oprávněna bez předchozího upozornění Klienta:
(a)

uzavřít, nahradit nebo odvolat jakoukoli Transakci, nákup, prodej, půjčku nebo uzavření
jakékoliv jiné Transakce nebo se zdržet takového jednání v dané době a takovým způsobem,
který eBrókerház Zrt. považuje za nezbytný nebo vhodný k pokrytí, snížení, zmírnění nebo
zamezení svých ztrát nebo odpovědnosti v rámci nebo v souvislosti s jakoukoliv otevřenou
Transakcí; a/nebo

(b)

nakládat s kteroukoliv nebo všemi nedokončenými Transakcemi tak, jako by byly Klientem
zrušeny, v kterémžto případě budou závazky společnosti eBrókerház Zrt. vyplývající z
takové Transakce nebo Transakcí zrušeny a ukončeny.

10. Ukončení z důvodu porušení
10.1 Ukončení z důvodu porušení
Aniž by tím byl dotčen výše uvedený Odstavec 9.2 a s výjimkou Odstavce 10.2 této Obchodní
smlouvy, může společnost eBrókerház Zrt. kdykoliv v Případě porušení vedle upozornění Klienta
rovněž určit den (dále jen jako „Datum likvidace“) pro ukončení a vypořádání všech
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nedokončených Transakcí uzavřených Klientem v souladu s ustanoveními Odstavce 10.3 této
Obchodní smlouvy.
10.2 Automatické ukončení
Pokud společnost eBrókerház Zrt. neuvede jinak, bude datum vzniku jakéhokoliv Porušení
z důvodu úpadku automaticky zároveň představovat Datum likvidace (dále jen jako „Automatické
ukončení“), aniž by společnost eBrókerház Zrt. byla povinna tuto skutečnost Klientovi oznámit,
přičemž poté se automaticky použijí ustanovení Odstavce 10.3 této Obchodní smlouvy.
10.3 Výpočet Likvidační částky
Dojde-li ke vzniku Data likvidace,
(a) nejsou ani eBrókerház Zrt. ani Klient povinni provést jakoukoliv další platbu v rámci

Transakcí, k Datu likvidace nebo po tomto Datu a závazky musí být uspokojeny
vypořádáním (ať již platbou, započtením nebo jiným způsobem) Likvidační částky;
(b) eBrókerház Zrt. musí (k Datu likvidace nebo co nejdříve to bude možné a rozumně

proveditelné po Datu likvidace) stanovit (je-li to nutné, pak odečíst) pro každou Transakci
uvedenou ve výše uvedeném Odstavci 10.3 (a) její celkové náklady, ztrátu nebo případný
zisk – v každém případě vyjádřený v základní měně Účtu (dále jen jako „Základní měna”)
(a případně včetně jakéhokoliv ušlého zisku, nákladů nebo ztráty, k nimž došlo v důsledku
ukončení, likvidace, získání, provedení nebo obnovení jakéhokoliv zajištění nebo
související obchodní pozice výplývající z nesplnění takové Transakce) v důsledku ukončení
takové Transakce; a
(c) eBrókerház Zrt. musí nakládat se všemi zisky nebo ztrátami eBrókerház Zrt., jak je

stanoveno výše, jak s kladnou, tak se zápornou částkou tak, jak je stanoveno, za účelem
vytvoření jedné, čisté kladné nebo záporné částky denominované v Základní měně.
10.4 Plátce
Pokud je Likvidační částka stanovená podle výše uvedeného Odstavce 10.3 kladná, pak musí
Klient tuto částku uhradit společnosti eBrókerház Zrt., a pokud je tato částka záporná, pak ji musí
společnost eBrókerház Zrt. vyplatit Klientovi. Společnost eBrókerház Zrt. musí vyrozumět Klienta
o výši Likvidační částky a o tom, kým je tato Likvidační částka splatná, a to neprodleně po jejím
vypočtení.
10.5 Platba
Likvidační částka musí být vyplacena v Základní měně do konce obchodního Dne následujícího
po vzniku Data likvidace popsaného ve výše uvedeném Odstavci 10.3 (přepočtená podle platných
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právních předpisů na jinou Měnu, přičemž veškeré náklady na tento přepočet nese Klient a je
případně odečtena z jakékoliv platby Klientovi). Jakákoli Likvidační částka neuhrazená v den
splatnosti se považuje za neuhrazenou částku a je úročena ve výši, kterou rozumně stanovila
společnost eBrókerház Zrt. Úrok bude narůstat na denní bázi a bude splatný Klientem jako
samostatný dluh.
10.6 Přepočet do Základní měny
Pro účely jakéhokoli výpočtu podle této Smlouvy může eBrókerház Zrt. přepočítat částky
denominované v jiné měně na Základní měnu při takovém směnném kurzu, který je platný v době
výpočtu a je přiměřeně určený společností eBrókerház Zrt.
10.7 Platby
S výjimkou případu, kdy došlo k vzniku Data likvidace nebo toto bylo účinně stanoveno, není
eBrókerház Zrt. povinna uhradit jakoukoliv platbu nebo doručení naplánované eBrókerház Zrt. v
rámci jakékoliv Transakce až do doby, dokud nedojde k Případu porušení a jeho pokračování
v souvislosti s Klientem.
10.8 Další práva
Práva Stran na základě tohoto ustanovení nesmí omezovat ani vylučovat ostatní práva, která
mohou strany mít (ať už na základě smlouvy, ze zákona nebo jinak).
10.9 Použití zasíťování transakcí
Tato část 10 se vztahuje na každou Transakci uzavřenou nebo nevyřízenou mezi společností
eBrókerház Zrt. a Klientem od data, kdy tato Obchodní smlouva vstoupila v platnost.

18
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Pod dohledem Maďarské národní banky. Licenční čísla HFSA: III/73.059-4/2002. and III/73.059/2000.
Městský soud v Budapešti, Cg.: 01-10-044141
Adresa: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., Madársko
Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
E-mail: info@ebrokerhaz.hu; webová stránka: www.iFOREX.hu; www.eBROKERHAZ.hu

Obchodní dohoda

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

eBrókerház Zrt. dostane a předá jakýkoliv Pokyn Klienta k uzavření stávající Transakce;
nebo

(ii)

se Dostupná marže Klienta rovná nule;
pak
(a)

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

(b)

v případě uvedeném v bodě (ii) výše budou veškeré závazky vyplývající z původní
Transakce

automaticky a okamžitě uzavřeny po dokončení těchto dotčených Transakcí s výjimkou platby částky
vypořádání splatné kteroukoliv ze Stran druhé Straně v souvislosti s tímto uzavřením. Klient tímto výslovně
souhlasí s výše uvedeným automatickým a okamžitým ukončením.
11. Ukončení na základě výpovědi
11.1 S výhradou ustanovení jakéhokoliv příslušného zákona nebo nařízení může kterákoli ze Stran
ukončit tuto Obchodní smlouvu předložením výpovědi s desetidenní (10) výpovědní lhůtou (dále
jen jako „Výpověď). Vyčerpání Klientského účtu samo o sobě tuto Obchodní smlouvu neruší.
11.2 Po ukončení této Obchodní smlouvy budou všechny splatné závazky Klienta ke společnosti
eBrókerház Zrt. splatné okamžitě a včetně (bez omezení):
(a) všech nevyřízených poplatků a plateb; a
(b) všech realizovaných ztrát nebo nákladů vzniklých v souvislosti s uzavřením Transakcí nebo
vypořádáním nesplacených závazků vzniklých společnosti eBrókerház Zrt., a to nejen
včetně nákladů vzniklých při výkonu pravomocí podle Odstavce 9.2 a/nebo Článku 10 této
Obchodní smlouvy.
11.3 Ukončení platnosti této Obchodní smlouvy nemá vliv na zbývající práva a povinnosti mezi
Brókerház Zrt. a Klientem a Transakce, které budou nadále pokračovat, budou upraveny touto
Obchodní dohodou a příslušnými ustanoveními eBrókerház Zrt. souvisejícími s těmito
Transakcemi, a to až do okamžiku úplného splnění těchto závazků Stranami.
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12. Jiné důvody ukončení Smlouvy
12.1 V případě, že dojde ze strany eBrokerzáz Ztr. k jednostraným upravám nebo změnám této
Obchodní smlouvy formou dodatku, a Klient s nimi nesouhlasí, může Klient tuto smlouvu ukončit
s okamžitou platností s uvedením důvodu, že nesouhlasí se změnami obsaženými v novém
dodatku, a to zasláním písemného oznámení společnosti eBrókerház Zrt. do 10 (deseti) dnů od data
zveřejnění tohoto dodatku k této Obchodní smlouvě.
12.2 V případě závažného porušení této Obchodní smlouvy stranou eBrókerház Zrt., například jedná-li
se o závažné porušení uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách, je Klient oprávněn
odstoupit o této Obchodní smlouvy s okamžitou platností, a to zasláním písemného oznámení
společnosti eBrókerház Zrt. do 7 (sedmi) dnů od data výskytu takového závažného porušení.
13. Správní ustanovení
13.1 Peněžní prostředky klienta
eBrókerház Zrt. bude nakládat s finančními prostředky Klienta, které jsou ve vlastnictví Klienta a
spravované společností eBrókerház Zrt., v souladu s pokyny Klienta. eBrókerház Zrt. nesmí
nakládat s peněžními prostředky Klienta, jako by se jednalo o finanční prostředky Společnosti, a
zajistí, aby Klient těmito svými prostředky mohl kdykoli a bez omezení disponovat. Společnost
eBrókerház Zrt. vede své záznamy a účty takovým způsobem, aby a) správně poskytovaly reálný
obraz o finančních prostředcích a portfoliu Klienta a b) na základě těchto záznamů bylo možné
kdykoliv bez prodlení zajistit oddělený výkaz disponibilních prostředků Klienta a Společnosti.
Klient nemá nárok na úroky ze zůstatku na Obchodním účtu.
Kromě výše uvedených skutečností Klient tímto výslovně souhlasí s tím, že eBrókerház Zrt. při
předávání jakéhokoli z Pokynů zadaných klientem může převést jakékoli částky vložené na jejich
Obchodních účtech příslušné protistraně nebo jinému zprostředkovateli, který bude mít takové
částky v držení nebo ve správě, a to v rozsahu, který je dle výhradního rozhodnutí eBrókerház Zrt.
pokládán za nezbytný k tomu, aby bylo možné provést danou Transakci nebo splnit jakékoliv
povinnosti Klienta poskytnout dostatečné zajištění pro danou Transakci.
13.2 Předávání Pokynů za účelem provedení
13.2.1 Tento Odstavec 13.2 stanovuje způsob, jakým společnost eBrókerház Zrt. zajistí
nejlepší provedení pokynů Klienta. Společnost se bude snažit o to, aby Klientovi
poskytla konkurenceschopné provádění pokynů té nejvyšší kvality.
13.2.2 Ceny, za které mohou Klienti eBrókerház Zrt. obchodovat na Platformě pro online
obchodování, jsou stanoveny v souladu s Odstavcem 3.5 a 3.6 této Obchodní
smlouvy.
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13.2.3 Společnost eBrókerház Ltd. stanoví, že příkazy přijaté od Klientů prostřednictvím
Platformy pro online obchodování jsou vždy zasílány partnerské společnosti iCFD
Ltd. (sídlo: ulice Roh Agiou Andreou a Eleftheriou Venizelou, budova Vashiotis
Agiou Andreou, 2. patro, kancelář 201, 3035 Limassol, Kypr, číslo licence: CySEC
143/11) zvolené k plnění příkazů Klientů. Klient prohlašuje, že tuto obchodní
smlouvu akceptuje a je si vědom rizika s tímto druhem obchodování spojeného.

13.2.4 Likvidita může ovlivnit provedení pokynů. Jestliže účastníci obchodních Transakcí
zadají velký objem pokynů, může dojít k nerovnováze a nahromadění pokynů, což
vyžaduje více času k vyřízení konkrétních pokynů. V takovém případě jsou
zpoždění zpravidla způsobena počtem a velikostí pokynů zpracovávaných při
rychlosti, při níž jsou nabízeny aktuální kurzy nebo informace o posledním prodeji,
a za daných okolností omezením kapacity systému.
13.2.5 eBrókerház Zrt. pravidelně sleduje celkovou kvalitu předávání a provádění pokynů.
13.3 Střet zájmů
Aby se předešlo nebezpečí vzniku střetu zájmů a posílila se důvěra klientů, společnost eBrókerház
vytvořila a zavedla zásady pro střet zájmů, které se skládají z postupů a kontrol určených
k zamezení výskytu střetu zájmů a k řízení a správě takových případů střetů zájmů. Výňatek
z těchto zásad pro střet zájmů zveřejňuje Společnost eBrókerház Zrt. na svých webových
stránkách.
13.4 Ochrana dat
(a)

Společnost eBrókerház Zrt. je registrována jako správce u Maďarského národního
úřadu pro ochranu a správu osobních údajů a svobodě informací podle Zákona CXII
z roku 2011 o právu na vlastní rozhodování o informacích a svobodě informací (dále
jen „Zákon o ochraně soukromí“). Klient tímto souhlasí s tím, že společnost
eBrókerház Zrt. může používat, ukládat a jinak zpracovávat osobní údaje poskytnuté
Klientem v souvislosti s Obchodním účtem, a souhlasí tímto s předáním osobních
údajů Klienta i mimo Evropský hospodářský prostor za předpokladu, že právo
příslušné země, ve které k takovému převodu osobních údajů Klienta dojde, zajišťuje
odpovídající úroveň ochrany údajů pro tyto účely.

(b)

Klient souhlasí s tím, že společnost eBrókerház Zrt. může převést informace o
Klientovi, které Klient poskytnul společnosti eBrókerház Zrt., dalším společnostem
patřících do Skupiny iFOREX a externím společnostem za účelem zpracování a/nebo
analýzy služeb poskytovaných Klientovi. Pokud si Klient nepřeje, aby byly jeho údaje
k takovému účelu použity, musí o tom společnost eBrókerház Zrt. písemně
informovat.
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(c)

Klient souhlasí s užitím osobních údajů, které uvedl, pro marketingové účely
společností eBrókerház Zrt. (nebo subjekty patřící do skupiny iFOREX) pro vlastní
investiční služby a pro účely průzkumu trhu, kdy jejich cílem je pouze upozornit
Klienta na produkty a služby, jež mohou být pro Klienta zajímavé a také napomáhají
k efektivnímu poskytování služeb.
Současně s uzavřením této Obchodní smlouvy může Klient dát Společnosti speciální
souhlas s poskytováním osobních údajů Klienta pro marketingové účely třetí straně
(stranám), která není (které nejsou) se Společností ve smluvním vztahu v rámci
poskytování investičních služeb.

13.5 Stížnosti
(a)

Aby mohl být proces vyřizování stížností rychlý a efektivní, žádá společnost
eBrókerház Zrt. Klienta, aby vznesl jakékoliv stížnosti nebo spory co nejdříve po
vzniku události, v souvislosti s níž jsou tyto stížnosti nebo spory vzneseny.

(b)

Každá stížnost nebo spor by měly být řešeny v první řadě Týmem zákaznické podpory
společnosti eBrókerház Zrt. Pokud není problém vyřešen ke spokojenosti Klienta,
může Klient postoupit záležitost písemně na společnost eBrókerház Zrt. Zásady pro
vyřizování stížností jsou k dispozici na webové stránce provozované společností
eBrókerház Zrt.

14. Prohlášení Klienta
Pokud Klient tuto Obchodní smlouvu uzavře a pokaždé, když zadá Pokyn k provedení Transakce, uzavře
Transakci nebo zadá jakýkoliv jiný Pokyn, Klient prohlašuje a zaručuje společnosti eBrókerház Zrt., že:
(a)

si je vědom toho, že využívání služeb podle této Obchodní smlouvy vyžaduje zvláštní odborné
znalosti; obchodování Klienta na základě této Obchodní smlouvy může obsahovat prvky
spekulace. Obchodování popsané v této Obchodní smlouvě je riskantní, a to i při nejvyšších
odborných znalostech a pozorném sledování trhu. Příslušná rizika uvádí společnost eBrókerház
Zrt. v Příloze 1 této Obchodní smlouvy. Klient podpisem této Obchodní smlouvy tato rizika
výslovně přijímá a přebírá. Předpokladem pro využití jakékoliv služby popsané v této Obchodní
smlouvě je podepsání samostatného Upozornění na rizika. Klient si před podpisem této Obchodní
smlouvy pozorně přečetl a porozuměl Upozornění na rizika a ustanovení v Části 14;

(b)

veškeré informace poskytnuté Klientem společnosti eBrókerház Zrt. jsou ve všech věcných
ohledech pravdivé, přesné a úplné a Klient neprodleně vyrozumí společnost eBrókerház Zrt. o
jakýchkoli podstatných změnách těchto informací;

(c)

je oprávněn uzavřít a plnit tuto Obchodní smlouvu a veškeré Transakce na základě této Obchodní
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smlouvy;
(d)

uzavření této Obchodní smlouvy ani žádné zadání pokynu nebo uzavření jakékoli Transakce nebo
jiných pokynů nebude v rozporu s žádnými zákony, směrnicemi, pravidly, dohodami, závazky,
povinnostmi nebo zásadami stanovenými pro Klienta;

(e)

chápe a souhlasí s tím, že je zodpovědný za zajištění svého vlastního poradenství ohledně odvodu
daní a vhodnosti kterékoli Transakce z hlediska svých investičních cílů a zkušeností;

(f)

je mentálně zdravý a způsobilý k právním úkonům a má plné právo a pravomoc provádět forexové
a CFD transakce Over The Counter Foreign Exchange (OTC Forex) a jakékoli další Transakce
dostupné prostřednictvím Platformy pro online obchodování nebo Obchodního účtu;

(g)

je jediným a skutečným vlastníkem všech peněz uložených na Účtu a žádná jiná osoba nemá a
nebude mít podíl na tomto Účtu. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže a nebude
poskytovat jakékoliv třetí straně jakékoliv zástavní právo ani jakýkoliv zástavní nárok k účtu nebo
v souvislosti s Účtem;

(h)

veškeré finanční prostředky uložené na Účtu pocházejí ze zákonných zdrojů a nejde o výnosy
z jakékoliv nezákonné nebo trestné činnosti podle zákonů jakékoliv příslušné jurisdikce; a

(i)

Klient je připraven a schopen finančně i jinak převzít riziko ztráty, které je spojeno
s obchodováním forexových a CFD Transakcí.

15. Použití internetu, softwaru a počítačů
Klient chápe a bere na vědomí, že mimo omezení kladená touto Obchodní smlouvou:
(a)

i když jsou Internet a World Wide Web obecně spolehlivé, mohou technické problémy nebo jiné
potíže zpozdit nebo Klientovi zabránit v přístupu na Platformu pro online obchodování.

(b)

používáním internetu se uživatel vystavuje rizikům vyplývajícím z jeho struktury a z používání
osobního počítače a/nebo jakéhokoliv dalšího koncového zařízení umožňujícího připojení
k internetu, což zahrnuje i možnost pozdního plnění/provedení pokynů.

(c)

Klient zodpovídá za všechny důsledky neoprávněného použití hesel a jiných způsobů ochrany
údajů poskytnutých Klientovi a na jeho osobním počítači.

(d)

vstupní hesla pro přístup do Platformy pro online obchodování jsou osobní, tajná, soukromá a
nesmí být převáděna. Použití hesel a zachování jejich utajení je výhradní zodpovědností uživatele,
a to se všemi z toho plynoucími důsledky včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Klientovi
a/nebo jakékoliv další třetí straně na základě postoupení hesel jiným stranám, v důsledku
opomenutí nebo v důsledku skutečnosti, že je heslo jinak přístupné třetí straně a/nebo v důsledku
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nevhodného uložení hesla. Pokyny obdržené s tajným heslem Klienta předtím jemu poskytnutého
společností eBrókerház Zrt. považuje eBrókerház Zrt. za pokyny zadané Klientem.
(e)

Klient tímto souhlasí a zavazuje se neprodleně informovat společnost eBrókerház Zrt. o jakémkoli
přístupu na Účet, který byl proveden uživatelem nepověřeným Klientem, či o porušení ochrany
osobních údajů a/nebo zabezpečení Platformy pro online obchodování.

(f)

eBrókerház Zrt. nenese zodpovědnost za jakékoliv technické problémy, selhání systému a poruchy,
selhání komunikačních linek, vybavení nebo poruchy softwaru, problémy s přístupem k systému,
problémy s kapacitou systému, vysoký provoz na internetu, narušení zabezpečení a neoprávněný
přístup a ostatní podobné problémy a závady plynoucí z užívání počítače.

(g)

eBrókerház Zrt. nezaručuje Klientovi, že bude mít přístup k Platformě pro online obchodování
nebo že ji bude moci používat vždy a ve všech jím zvolených lokalitách nebo že eBrókerház Zrt.
bude mít dostatečnou kapacitu pro Platformu pro online obchodování v jakékoliv zeměpisné
lokalitě nebo že Platforma pro online obchodování bude nabízet bezchybné služby nepřetržitě.
Strany se dohodly, že za výskyt jakýchkoliv chyb nebo vad, přerušení provozu, přerušení či
zastavení komunikace nebo za jakékoli další neobvyklé jevy bránící přístupu na Platformu pro
online obchodování nebo jej omezující a za nemožnost provedení úkonů z toho vyplývajících
nenese odpovědnost žádná ze smluvních Stran.

(h)

eBrókerház Zrt. nenese odpovědnost za jakékoli ztráty a/nebo škody jakéhokoli druhu způsobené
Klientovi v důsledku použití Účtu jinými osobami, ať již s vědomím Klienta nebo bez něj.

(i)

Použití Platformy pro online obchodování a informačních služeb poskytovaných Klientovi je na
plnou a výlučnou odpovědnost Klienta a Klient tímto potvrzuje, že si je vědom rizik plynoucích
z poskytování a využívání informačních služeb přes internet.

(j)

Klient nesmí používat žádný software pro účely automatického obchodování na svém Účtu; a dále
nesmí používat ani dovolit používat počítač, na němž provádí transakce na Účtu způsobem, který
by byl v rozporu s běžným prováděním takových Transakcí, jak to předpokládá společnost
eBrókerház Zrt. Klient odpovídá za veškeré ztráty a škody vyplývající z jakéhokoliv použití
Platformy pro online obchodování, které je v rozporu se zamýšleným účelem této platformy, pokud
takové použití jakýmkoliv způsobem brání provozu Platformy pro online obchodování či jí
manipuluje, a to zejména nahráním jakéhokoliv počítačového viru (nebo prováděním
poškozujících činností) nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Klient je zejména povinen ochránit a
odškodnit společnost eBrókerház Zrt. v souladu s pravidly týkajícími se převzetí dluhu
z jakéhokoliv platebního závazku, který může vzniknout v souvislosti s používáním Platformy pro
online obchodování v rozporu se zamýšleným účelem této platformy vůči jakékoliv třetí straně.

(k)

Společnost eBrókerház Zrt. tímto upozorňuje Klienta na skutečnost, že provozování Platformy pro
online obchodování je plně automatizované. Klient je tedy povinen zajistit, aby Pokyny a veškeré
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další související činnosti prováděné Klientem byly zaznamenávány a započítávány správně a
profesionálně, zejména s ohledem na to, že prostřednictvím Platformy pro online obchodování jsou
určité pokyny zaznamenávány a prováděny okamžitě, a tudíž předání takových transakcí nelze vzít
zpět. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Společnost nemůže anticipovat záměry Klienta,
typy transakcí a jejich načasování, které má Klient v úmyslu provést, ještě před tím, než budou
tyto Transakce zaznamenány v Platformě pro online obchodování. Transakce jsou iniciovány
Klientem, Klient si tedy ve vlastním zájmu obstará informace zhodnocující vhodnost každé
Transakce ještě před tím, než jsou transakce iniciovány společností eBrókerház Zrt. Klient tímto
prohlašuje, že je obeznámen s principem fungování finančních nástrojů tvořících předmět služby.
eBrókerház Zrt. Klienta informovala v plném rozsahu o povaze nabízených finančních nástrojů a
produktů a o rizicích vyplývajících z jejich využívání. Tato rizika mohou být značná, a dokonce
několikrát vyšší, než rizika vyplývající z užívání produktů a transakcí tradičního kapitálového trhu.
Klient prohlašuje, že mu eBrókerház Zrt. poskytla podrobné informace týkající se pravidel
poskytování služeb, jak vyplývají z této Obchodní smlouvy. eBrókerház Zrt. Klienta informovala
o jeho povinnosti seznámit se s trhem, který si Klient vybral, a dodržovat jeho pravidla a předpisy
(tj. časové lhůty obchodování, typy pokynů/transakcí atd.). eBrókerház Zrt. poskytuje Klientovi
příležitosti klást otázky či vznášet připomínky v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi,
přičemž Klient, vznesl-li dotaz či připomínku, od Společnosti obdržel uspokojivé odpovědi.
Podpisem této Obchodní smlouvy Klient prohlašuje, že je obeznámen se všemi službami a
funkcemi na platformě, kterou má k dispozici. Klient je povinen se podrobně seznámit se službami
poskytovanými Společností, jak je stanovuje tato Obchodní smlouva. Klient je zejména povinen
před zadáním pokynu/požadavku k Transakci projít uživatelskou příručku a/nebo se zúčastnit
bezplatných výukových kurzů.
(l)

Klient si je vědom skutečnosti, že pro využívání služeb poskytovaných podle této Obchodní
smlouvy je vhodné, aby si Klient zajistil znalost příslušné odborné terminologie. eBrókerház Zrt.
nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody vyplývající z nedostatku Klientových znalostí.
Může se stát, že některé funkce Platformy pro online obchodování budou k dispozici pouze
v anglickém jazyce, v daném internetovém prostředí tak bude v angličtině uvedena i odborná
terminologie. Klient bere na vědomí, že eBrókerház Zrt. nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo
škody způsobené jeho nedostatečnou znalostí anglického jazyka a/nebo odborné terminologie.

(m)

Vzhledem k povinnosti Klienta vzdělávat se a získávat informace společnost eBrókerház Zrt.
poskytuje po dobu trvání této Obchodní smlouvy Klientovi možnost klást otázky týkající se
provozu služeb poskytovaných podle této Obchodní smlouvy ještě před zaevidováním jakýchkoliv
transakcí eBrókerház Zrt., a to prostřednictvím oficiálně zaznamenávaného telefonického hovoru,
přičemž eBrókerház Zrt. bude na tyto otázky poskytovat pohotové odpovědi. Klient je odpovědný
za veškeré ztráty a škody vzniklé v důsledku opomenutí využít této možnosti klást otázky.

(n)

eBrókerház Zrt. tímto upozorňuje Klienta na skutečnost, že všechny informace poskytnuté
společností eBrókerház Zrt., pokud není výslovně uvedeno jinak, nepředstavují investiční
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poradenství nebo jiný druh poradenství/konzultací. Tyto informace samy o sobě (bez dalších
dodatečných informací či zvážení specifických okolností Klienta) nejsou dostatečné k podpoření
investičního rozhodnutí. Mezi specifické okolnosti patří finanční nástroje, které má Klient
k dispozici, tolerance Klienta vůči riziku a jeho ochota jej podstupovat nebo aktuálně otevřená
pozice a krytí, které má Klient k dispozici. S ohledem na výše uvedené skutečnosti musí Klient
učinit své vlastní rozhodnutí, zda informace o finančních nástrojích využít nebo ignorovat. Po
takovém rozhodnutí je Klient povinen přijmout nezbytné kroky a opatření nutné pro uzavření
každé jednotlivé transakce. eBrókerház Zrt. nenese odpovědnost za jakékoliv rozhodnutí Klienta
učiněné na základě výše uvedených informací.
(o)

Klient není oprávněn dekompilovat nebo kopírovat informační kód Platformy pro online
obchodování nebo používat či zneužívat systém nebo jakýkoliv jeho prvek k jinému účelu, než jak
je popsán v této Obchodní smlouvě.

16. Souhrnné informace ke Smlouvě a Dodatkům
16.1 Tato Obchodní smlouva včetně jejích Dodatků a v ní uváděných dokumentů je základem úplné
smlouvy mezi Stranami a nahrazuje všechny předchozí Obchodní smlouvy nebo ujednání mezi
Stranami týkající se předmětu této Obchodní smlouvy. Strany prohlašují, že si nepřejí přehodnotit
svá předchozí právní tvrzení/prohlášení týkající se výkladu této Obchodní smlouvy.
16.2 eBrókerház Zrt. může v souladu se skutečnostmi uvedenými ve Všeobecných obchodních
podmínkách Společnosti tuto Obchodní smlouvu z praktických důvodů upravit po předchozím
oznámení Klientovi, a to 7 (sedm) dnů předem (s výjimkou jakékoliv zvláštní části umožňující
kratší nebo vůbec žádnou lhůtu na oznámení).
16.3 eBrókerház Zrt. si vyhrazuje právo v případě potřeby tuto Obchodní smlouvu upravit, a to např. na
základě některého z následujících praktických důvodů:
(i)
jakákoli zásadní změna, ke které dojde na mezibankovním forexovém trhu nebo na
forexových trzích obecně;
(ii)

jakákoli změna v činnosti nebo službách společnosti eBrókerház Zrt.;

(iii)

jakákoli změna na finančních nebo kapitálových trzích obecně; nebo

(iv)

jakákoli změna v právním prostředí, v němž společnost eBrókerház Zrt. vykonává svoji
činnost. Klient výslovně uvádí, že souhlasí s právem eBrókerház jednostranně měnit tuto
Smlouvu. Pravidla jednostranné změny této Obchodní smlouvy jsou zahrnuta ve
Všeobecných obchodních podmínkách Společnosti.

16.4 Tato Obchodní smlouva smí být měněna pouze písemným oznámením nebo elektronickým
způsobem podepsaným nebo doručeným řádně pověřeným zástupcem společnosti eBrókerház Zrt.
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nebo v případě úprav provedených v souladu s Odstavcem 16.3 výše prostřednictvím oznámení
zveřejněného na webové stránce provozované společností eBrókerház Zrt.
16.5 Bez ohledu na vůli Stran se obsah právního vztahu mezi Stranami změní, pokud se změní zákony
a předpisy upravující právní vztahy mezi Stranami. Tato změna bude platná od data, kdy takový
zákon nebo předpis týkající se právního vztahu Stran vstoupí v platnost.
17. Postoupení
S dodržením příslušných právních předpisů může společnost eBrókerház Zrt. postoupit svá práva
a povinnosti a veškeré Transakce, jak jsou uvedeny v této Obchodní smlouvě, o čemž Klientovi
podá náležité oznámení.
18. Oddělitelnost
Pokud bude jakékoliv ustanovení této Obchodní smlouvy nebo jeho aplikace na jakoukoliv osobu
nebo okolnosti v jakémkoliv rozsahu shledáno neplatným, v rozporu se zákonem nebo
nevymahatelným, pak tím nebudou dotčeny zbývající část této Obchodní smlouvy a její použití a
budou vymahatelné v plném, zákonně povoleném rozsahu.
19. Komunikace
Klient prohlašuje, že má nepřetržitý přístup k internetu. Hlavním jazykem písemné komunikace je
maďarský a/nebo anglický jazyk, přičemž eBrókerház Zrt. se zavazuje vykonat maximální úsilí,
aby Klientovi zajistil co největší objem komunikace v češtině.
Klient podpisem této Obchodní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby eBrókerház Zrt. plnila svou
zákonem předepsanou informační povinnost, která nezahrnuje Klientovy osobní údaje, informace
a tajemství týkající se cenných papírů nebo tajemství chráněná jinými právními předpisy
poskytnutých prostřednictvím webové stránky na adrese http://www.iforex.hu/ a/nebo
http://www.ebrokerhaz.hu/. Společnost eBrókerház Zrt. bude Klienta elektronicky informovat o
webové adrese a o tom, kde na webové stránce je možno nalézt náležité informace. Strany jsou
obeznámeny s tím, že tento způsob poskytování informací tvoří součást udržování vzájemného
kontaktu.
Zprávy a veškerá upozornění nebo připomínky podle této Smlouvy mohou být Klientovi zasílány
na e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl při registraci na webových stránkách Společnosti, nebo
mohou být zasílány na poštovní adresu, kterou Klient Společnosti poskytl během procesu
ověřování totožnosti Klienta společností eBrókerház Zrt., nebo případně na kteroukoli jinou
adresu, kterou společnosti eBrókerház Zrt. Klient uvedl. Veškerá sdělení zaslaná
Klientovi/eBrókerház Zrt. se považují za doručená v okamžiku doručení, pokud jsou zaslána emailem, faxem, osobně nebo prostřednictvím Platformy pro online obchodování, nebo v případě
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zaslání poštou do 2 (dvou) Pracovních dnů pro zásilky na území Maďarska a do 3 (tří) Pracovních
dnů pro zásilky mimo území Maďarska.
Uzavřením této Obchodní smlouvy klient výslovně souhlasí s tím, že komunikace může probíhat
především prostřednictvím Platformy pro online obchodování, a to zveřejňováním oznámení a
upozornění na webových stránkách provozovaných společností eBrókerház Zrt. (www.iforex.hu;
ebrokerhaz.hu), a též prostřednictvím e-mailu na Klientem uvedenou adresu.
V souladu s výše uvedeným pro komunikaci se svými Klienty a Potenciálními klienty Společnost
eBrókerház Zrt. zčásti využívá elektronické cesty, přičemž emaily mohou být zasílány z oficiální
e-mailové adresy Společnosti nebo z jiných e-mailových adres Společností využívaných.
V některých případech tedy mohou být touto cestou zasílány informace a určitá právní prohlášení,
a to zejména certifikáty, školicí materiály, propagační nabídky Společnosti a další dokumenty.
Elektronická komunikace zasílaná Klientům nebo Potenciálním klientům zaměstnanci Společnosti
nebo osobami ve smluvním vztahu se Společností nebo vázanými zástupci, jak uvedeno v Článku
20, bude považována za prohlášení vydané Společností v případě, že:
1. obsah zaslaného dokumentu lze opětovně uvést/vyvolat ve stejné podobě a se stejným
obsahem, v jakém byl zaslán,
2. e-mailová adresa odesílatele umožňuje identifikaci osoby poskytující prohlášení jménem
Společnosti, a
3. elektronický dopis (e-mail) má časové razítko, tj. datum a čas prohlášení lze jasně určit, a
4. žádným způsobem nezmění tuto Obchodní smlouvu nebo obsah Všeobecných obchodních
podmínek a jejich Příloh,
5. není v žádném případě zaměřen na ukončení této Obchodní smlouvy nebo Všeobecných
obchodních podmínek Společnosti a/nebo na uzavření nové obchodní smlouvy.
Oficiální e-mailová adresa Společnosti: info@ebrokerhaz.hu
Strany prohlašují, že jakákoliv sdělení/prohlášení zaslaná v elektronické podobě z e-mailové adresy Klienta
se považují za Klientem zaslaná, pokud není prokázáno jinak, a budou považována za právní
sdělení/prohlášení učiněná Klientem a takto s nimi bude i nakládáno.
Kromě toho se Strany rovněž dohodly, že každému Klientovi bude přiřazena jedna kontaktní osoba, přičemž
Klientovi bude sděleno její jméno a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa). Klient uvádí, že si
je vědom toho, že kontaktní osoba není oprávněna provádět jakékoliv nabídky nad rámec propagačních akcí
zveřejňovaných Společností.
20. Vázaný zástupce
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eBrókerház Zrt. může v souvislosti s poskytováním svých služeb angažovat vázaného zástupce.
Vázaní zástupci jsou nebo budou registrováni u příslušného orgánu pro dohled dle svého sídla v příslušném
členském státě Evropského hospodářského prostoru. Společnost eBrókerház Zrt. si vyhrazuje právo
angažovat pro poskytování svých služeb v některém z členských států další smluvní zástupce. V takovém
případě eBrókerház Zrt. o této skutečnosti informuje své klienty během uzavírání této Obchodní smlouvy
nebo v průběhu registračního procesu nebo v případě stávajících klientů na webových stránkách eBrókerház
Zrt. Podrobné informace týkající se právního postavení a rozsahu práv na zastupování vázanými zástupci
jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách Společnosti.
21. Záznam komunikace
21.1
Klient bere na vědomí, že všechny telefonické hovory mezi Klientem a společností eBrókerház
Zrt., jejichž výsledkem je nebo může být transakce, budou nahrávány, a to na základě daného právního
předpisu. Podobně se ukládá i elektronická pošta. Společnost je povinna zvukový záznam uchovat ve své
evidenci po dobu pěti (5) let od jeho pořízení – v případě příslušného předpisu Dohledu maximálně sedm
(7) let. Klient je obeznámen s tím, že na jeho žádost je Společnost povinna mu kopii nahrávky telefonického
hovoru či kopii pořízenou z elektronické pošty vydat, a zároveň je oprávněna v případě sporů záznam
komunikace použít během důkazního řízení.
21.2 Archivace a zničení/smazání zvukových záznamů se řídí pravidly Všeobecných obchodních
podmínek.
22. Právo a soudní příslušnost
22.1 Tato Obchodní smlouva se řídí maďarskými zákony a její ustanovení budou vykládána v souladu
s touto legislativou. Veškeré právní vztahy mezi Klientem a společností eBrókerház Zrt. jsou
upraveny Zákonem o investičních službách, Zákonem o kapitálových trzích a Pmt. a Nařízením
vlády č. 284/2001 (XII. 26.) o způsobu vytváření a předávání zaknihovaných cenných papírů, o
příslušných bezpečnostních pravidlech a o způsobu otevírání a vedení účtů cenných papírů,
centrální evidence cenných papírů a klientských účtů, příslušnými ustanoveními jiných právních
předpisů, Všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti a Ceníkem, v případě obchodování
na mezinárodní obchodní platformě příslušnými předpisy dané obchodní platformy s výjimkami
stanovenými v určitých smlouvách.
Pojmy použité v těchto smlouvách musí být vykládány v souladu s jejich definicemi stanovenými
ve výše uvedených právních předpisech, přičemž Klient je v této souvislosti oprávněn klást dotazy,
které mu společnost eBrókerház Zrt. zodpoví.
Klient prohlašuje, že byl poučen společností eBrókerház Zrt. o Všeobecných obchodních
podmínkách a jejich přílohách, zejména o Ceníku, že si Klient tyto dokumenty přečetl a porozuměl
jejich obsahu a považuje je za závazné a že Klient v plném rozsahu rozumí této Obchodní smlouvě,
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kterou uzavírá.
22.2

Jak eBrótárház Zrt., tak Klient souhlasí s tím, že v případě sporů nebo nároků vyplývajících z této
Obchodní smlouvy nebo z jakékoliv Transakce mají maďarské řádné soudy neexkluzivní
jurisdikci. V souladu s tím jsou eBrókerház Zrt. a Klient povinni podrobit se jurisdikci maďarských
soudů, avšak eBrókerház Zrt. je oprávněn za účelem uplatnění nároků vůči Klientovi zahájit řízení
před kterýmkoli soudem v kterékoli zemi.

23. Jazyk
Tato smlouva může být uzavřena v českém, maďarském nebo anglickém jazyce.
24. Platná dohoda
V souladu s obsahem předchozí části této Obchodní smlouvy eBrókerház Zrt. zveřejní/zpřístupní na svých
webových stránkách své smlouvy i v jiných jazycích než jen v maďarštině. V případě jakýchkoliv
nesrovnalostí mezi maďarskou verzí této Obchodní smlouvy a ostatními verzemi zveřejněnými v jiných
jazycích je pro Strany platná, účinná a rozhodující maďarská verze.
Různé
Klient prohlašuje, že si přečetl tuto Smlouvu a její Přílohy a že jim porozuměl a souhlasí s tím, že je
vázán podmínkami této Obchodní smlouvy a jejích Příloh.
Klient dále prohlašuje, že:


je plně způsobilý k právním úkonům a má plné právo zadávat pokyny na jakékoliv Transakce
definované v této Obchodní smlouvě;



je, nejedná-li se o fyzickou osobu, řádně registrován a veden dle zákonů příslušné jurisdikce
své organizace a disponuje veškerými rozhodnutími a licencemi vyžadovanými v rámci svého
osvědčení o založení společnosti a je oprávněn k vykonávání této Obchodní smlouvy a
jakýchkoliv Transakcí realizovaných podle této Obchodní smlouvy a stejně tak jsou k tomu
oprávněny i všechny osoby, které jednají v zastoupení Klienta;



Plnění této Obchodní smlouvy nebo jakékoliv Transakce Klientem nebude v rozporu se
zákonem, statutem, nařízením, vyhláškou, předpisem, Obchodní smlouvou, závazkem,
soudním rozhodnutím nebo zásadami, které se na Klienta vztahují.

eBrókerház Zrt.
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Příloha 1
Upozornění na rizika
Toto upozornění na rizika („Upozornění na rizika”) nemůže obsáhnout veškerá rizika související
s obchodováním v cizí měně („Forex“) a rozdílovými smlouvami („CFD“). Účelem tohoto upozornění je
popsat hlavní rizika spojená s forexovým a CFD obchodováním.
Do forexového a CFD obchodování byste se neměli zapojovat v případě, že nerozumíte základním aspektům
takového obchodování a jeho rizikům, například jakým způsobem se otevírají a uzavírají pozice, jak jsou
vytvářeny zisky a ztráty a rozsah vašeho vystavení rizikům a ztrátám.
Forexové a CFD obchodování představuje vysoký stupeň rizika. Je tomu tak zejména proto, že je prováděno
s použitím Marže (která pokrývá pouze malé procento hodnoty obchodovaného objemu), kdy rychlé změny
cen ve forexu (tzv. volatilita) a CFD transakce mohou vést ke značným ztrátám. Měli byste si být vědomi
toho, že forexovým a CFD obchodováním byste mohli o marži přijít. Má ji v držení eBrókerház Zrt. a slouží
k zajištění pokrytí vašich obchodních pozic při jejich otevírání a udržování.
Obchodování formou rozdílových smluv CFD a forexu je tedy vhodné pouze pro osoby, které (a) rozumí
ekonomickým, právním a jiným rizikům spojeným s těmito transakcemi a jsou ochotny na ně přistoupit a
(b) jsou z finančního hlediska schopné zvládnout případné ztráty svých původních prostředků, marže a všech
dalších prostředků převedených na eBrókerház Zrt. za účelem udržení svých pozic.
Měli byste si být jisti tím, že forexové a CFD obchodování odpovídá vašim finančním možnostem a postoji
k riziku. Máte-li jakékoli pochybnosti v souvislosti s tím, zda je pro vás forexové a CFD obchodování
vhodné, požádejte o radu nezávislého odborníka v oblasti finančních služeb. eBrókerház Zrt. takové
poradenství neposkytuje.
Zapojením se do CFD a forexového obchodování zadáváte pokyny související s pohyby cen stanovenými
eBrókerház Zrt. Ceny, které eBrókerház Zrt. uvádí, zahrnují rozšíření nebo zúžení spreadu v porovnání s
cenami, které eBrókerház Zrt. může obdržet nebo očekávat, že obdrží, pokud se jedná o pokrytí transakce
na mezibankovním trhu nebo s jinou protistranou. Ačkoliv je obchodování spreadů na devizových trzích
běžné, celkový dopad spreadů může být ve vztahu k výši zadávané marže opravdu významný, a to vám může
znesnadnit dosažení zisku při obchodování. Měli byste pečlivě zvážit dopad takových úrokových poplatků
v souvislosti se spready, navýšeními nebo sníženími s ohledem na vaši možnost dosáhnout při obchodování
zisku.
„Spekulace“ nebo „pákový efekt“, které jsou dostupné v rámci CFD a forexového obchodování (tj. finanční
prostředky, které po vás eBrókerház Zrt. požaduje při otevření pozice v porovnání s předpokládanou
velikostí obchodu, který můžete uzavřít) znamená, že vklad poměrně malé marže může vést k nepoměrně
většímu pohybu vzhledem k výši případné ztráty nebo zisku, které vám mohou uškodit, stejně jako být ve
váš prospěch.
V případě vícesložkových finančních nástrojů jednotlivé události a změny na trhu mohou mít vliv na
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jednotlivé komponenty i nezávisle. Vliv vícesložkových finančních nástrojů se může projevit ve
vícenásobném rozsahu – riziko vícesložkových finančních nástrojů tudíž může překročit rizika jednotlivých
komponentů.
Můžete přijít o všechny vklady, které vám eBrókerház Zrt. střeží ve formě Marže/Krytí. Zadání určitých
pokynů (tj. „stop-loss“ nebo „limitní pokyny“), které slouží k omezení ztrát do určité výše v případě
forexového a/nebo CFD obchodování, nemusí být vždy účinné, vezmou-li se v úvahu tržní podmínky a
technologická omezení, které mohou plnění těchto pokynů znemožnit. Rovněž vezměte prosím na vědomí,
že ke ztrátě (která by měla být omezena na co nejnižší) může dojít v případě všech pokynů (včetně
garantovaných stop-loss pokynů), a to v krátkém časovém období.
Jste povinni uhradit eBrókerház Zrt. veškeré ztráty, které jste utrpěli, stejně jako ostatní částky splatné dle
Všeobecných obchodních podmínek pro forexové a CFD obchodování, jako jsou úroky. Pokud se pro
forexové a CFD obchodování rozhodnete, musíte tuto míru rizika přijmout.
CFD a forexové obchodování se neřídí pravidly uznávanými nebo určenými investičními burzami nebo
jinými regulovanými trhy. V důsledku toho můžete být při CFD a/nebo forexovém obchodování vystaveni
podstatně větším rizikům, než je tomu v případě investic obchodovaných regulovaným způsobem.
eBrókerház na svých webových stránkách pro své klienty a potenciální klienty, jak definováno v Odstavci
4.2 Všeobecných obchodních podmínek společnosti, zveřejňuje investiční analýzy. Tato služba není
klasifikována jako investiční poradenství a eBrókerház nezodpovídá za jakékoli škody, které klientovi
vzniknou v případě, že klient jedná v souladu s obsahem analýzy. Platnost a účinnost strategie založené na
těchto analýzách se může měnit v závislosti na kolísání (volatilitě) na finančních trzích. Pokud se budete
těmito analýzami řídit, měli byste tuto skutečnost vzít v úvahu.
Možnost zisku nebo ztráty z transakcí na zahraničních trzích nebo v cizí měně jsou ovlivněny kolísáním
sazeb směnných kurzů. Transakce zahrnující zahraniční měny, včetně CFD a forexového obchodování,
zahrnují rizika, která při obchodování s investicemi denominovanými výhradně ve vaší místní měně
neexistují. Mezi tato zvýšená rizika patří (nejen) riziko změn politických nebo hospodářských podmínek
v cizí zemi, které mohou podstatným a trvalým způsobem změnit situaci, podmínky, obchodovatelnost, nebo
cenu zahraniční měny. Zisk nebo ztráta z transakcí se smlouvami v cizí měně (ať už jsou obchodovány ve
vaší nebo jiné jurisdikci) budou rovněž ovlivněny fluktuací směnných kurzů, kdy je potřeba převést
měnovou denominaci smlouvy na jinou měnu.
Výše uvedená rizika se týkají forexových a CFD transakcí (včetně komoditních a indexových CFD nástrojů),
a proto je důležité, abyste je měli na vědomí.
Se společností eBrókerház Zrt. můžete provádět pouze CFD a forexové obchodování v měnách Společností
nabízených. eBrókerház Zrt. se nezavazuje k pokračování ve zveřejňování všech takových měn. Trhy (a
jejich ceny), které eBrókerház Zrt. zveřejňuje, jsou odvozeny ze základních cen kótovaných na
mezibankovním forexovém trhu a na příslušném finančním trhu vztahujícímu se k CFD nástrojům.
eBrókerház Zrt. nemá žádnou kontrolu nad pohyby v těchto základních cenách, které se mohou měnit a nelze
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je předvídat.
V souvislosti se smlouvami cizí měny realizovanými z vaší strany eBrókerház Zrt. nemá roli tvůrce trhu
a/nebo hlavní osoby. Z toho důvodu není společnost eBrókerház Zrt. povinna pokračovat v provádění
jakékoliv dostupné transakce a může na základě vlastního uvážení odmítnout přijmout jakýkoliv pokyn.
Během volatility trhu pro vás může být obtížné nebo nemožné provést likvidaci stávající pozice, posoudit
hodnotu otevřených pozic, stanovit přiměřenou cenu nebo posoudit riziko. Tyto jevy zapříčiňují zvýšenou
rizikovost forexových a CFD transakcí. Cena uvedená v Pokynu Klienta a zveřejněná na Platformě pro
online obchodování se může lišit od skutečné ceny provedení. Pokud tento rozdíl nepřesáhne příslušnou
úroveň tolerance zveřejněné na webové stránce eBrokerhaz Zrt., bude pokyn klienta realizován za cenu
uvedenou na Platformě pro online obchodování v okamžiku realizace. Pokud rozdíl přesáhne úroveň
tolerance, bude pokyn realizován za skutečnou cenu, která je jiná než cena viditelná Klientovi, a v případě
zásadního rozdílu pokyn realizován nebude. Limitní pokyny budou vždy realizovány za skutečnou cenu,
která se může lišit od ceny uvedené v pokynu, a to zejména v případě značné volatility trhu nebo mezery na
trhu. Vzhledem k tomu, že Forex a CFD obchodování s eBrókerház Zrt. není prováděno na regulované
burze, neexistuje žádné clearingové středisko nebo jiná ústřední protistrana, která by vám zaručila naše
platební závazky v rámci uzavřených smluv. Je možné pouze sledovat výkon eBrókerház Zrt. ve všech
forexových a CFD obchodech, které s námi uzavřete, a návratnost marže. Platební neschopnost nebo
neplnění závazků eBrókerház Zrt. a/nebo jejích protistran může mít za následek, že přijdete o hodnotu na
všech pozicích prováděných na vašem účtu u eBrókerház Zrt., což vám může přivodit další ztráty z
otevřených pozic.
Vzhledem k online povaze obchodování na Platformě pro online obchodování mohou být některé pokyny
zadané do systému právě pro jejich povahu provedeny okamžitě a neodvolatelně, takže není možné je ve
všech případech stáhnout zpět. Platforma pro online obchodování je plně automatizovaná, tudíž mohou být
prostřednictvím platformy prováděny veškeré činnosti. V případě úplného souladu s řádným používáním
můžete realizovat veškeré činnosti bez pomoci odborníků ze společnosti eBrókerház Zrt. Vzhledem k těmto
skutečnostem je třeba zadávat náležitě promyšlené pokyny založené na příslušných informacích. Není
v kapacitě eBrókerház Zrt. prověřit vhodnost veškerých činností a zadání.
Veškerá rizika spojená s přístupem na Platformu pro online obchodování a/nebo s jejími provozními
nedostatky nese Klient.
eBrókerház Zrt. může mít přístup k informacím, které Klient nemá k dispozici, může získat obchodní pozice
za ceny, které Klient nemá k dispozici, a může mít odlišné zájmy. Společnost eBrókerház Zrt. nepřebírá
žádnou povinnost poskytovat Klientovi informace o trhu nebo jiné pro ni dostupné informace, a není povinna
měnit nebo omezovat vlastní obchodní činnost.V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte náš Tým
podpory pro účty na telefonu eBrókerház Zrt. +36-1-8808-400.
eBrókerház Zrt.
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Příloha 2
Slovníček pojmů
„Účet“ nebo „Obchodní účet“ znamená klientův účet popsaný v § 5 odst. (1) 130 Zákona o kapitálovém
trhu a uvedený v § 4. odst. (2) 69 Zákona o investičních službách, přičemž podrobnosti jsou stanoveny
v Obchodní smlouvě uzavřené mezi Klientem a společností eBrókerház Zrt.
„Klientský účet“ znamená účet pro evidenci finančních nástrojů klienta spravovaný poskytovatelem
investičních služeb, bankou/finanční institucí, poskytovatelem služeb kapitálových trhů, správcem
investičních fondů.
„Automatické ukončení“ má význam uvedený v Odstavci 10.2.
„Pracovní den“ znamená den, kdy jsou otevřené banky v Maďarsku.
„Zásady ochrany Klienta“ znamená ustanovení uvedené ve stejnojmenné kapitole 9 Všeobecných
obchodních podmínek Společnosti.
„Zásady týkající se peněz klienta“ odkazuje na zásady týkající se peněz klienta stanovené ve Všeobecných
obchodních podmínkách Společnosti.
„Uzavření transakce“ znamená provedení transakce, která je opakem co do směru a velikosti (množství
nebo částka) vzhledem k Otevřené transakci, která má za následek dosažení zisku nebo ztráty.
„Poplatky“ jsou veškeré poplatky účtované společností eBrókerház Zrt. v souvislosti s touto Obchodní
smlouvou a jakoukoliv Transakcí uzavřenou podle této Obchodní smlouvy.
„Evropským hospodářským prostorem“ se rozumí členské státy Evropské unie (Rakousko, Belgie,
Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island,
Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království) a Island,
Lichtenštejnsko a Norsko.
„Finanční trhy“ jsou mezinárodní finanční trhy, jejichž měna a směnné kurzy ostatních finančních aktiv
jsou stanovovány na základě mnohostranného obchodování.
„Marže/Krytí“ znamená iFOREXem od Klienta požadovaný minimální vklad, který má být vložen na Účet
pro účely zahájení obchodování Klientem pro realizaci Transakce v souladu s Částí 4 této Obchodní
smlouvy, tj. za účelem otevření, udržení či uzavření pozice.
„Úřadem pro dohled“ se rozumí Maďarská národní banka, se sídlem: Krisztina körút 39, 1013 Budapešť,
Maďarsko. Adresa pro zasílání písemných sdělení: P. O. BOX 777, H-1534 Budapešť, Maďarsko. Webová
stránka: www.pmnb.hu.
„Platforma pro online obchodování“ znamená platformu FXnet pro online obchodování poskytovanou
Klientovi společností eBrókerház v souvislosti s Obchodním účtem.
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„Otevření transakce“ znamená otevření transakce Klientem prostřednictvím Platformy pro online
obchodování.
„Pověření za tržní cenu“ znamená pověření k okamžité koupi nebo okamžitému prodeji některého
finančního nástroje v dané chvíli za nejlepší cenu dostupnou na trhu.
„Pověření za limitní cenu“ znamená pověření ke koupi nebo prodeji určeného množství některého
finančního nástroje za určenou limitní cenu nebo za lepší cenu.
„Rollover“ znamená změna hodnoty dané Transakce během níž bude směnný kurz upraven proti budoucímu
směnnému kurzu k určitému termínu. Mechanismus v podstatě zahrnuje souběžné uzavření stávající pozice
a otevření nové pozice.
„Doba splatnosti“ je stanovena s ohledem na jednotlivé nástroje a konkrétní den a čas, kdy pro daný
nástroj vyprší platnost transakcí, které se tímto automaticky uzavřou. Termíny stanoví Společnost dle
vlastního uvážení a zobrazí na Platformě pro online obchodování.

„Pokyn Stop Loss“ je pokyn k uzavření, popřípadě otevření pozice, pokud tržní cena dosáhne orientační
ceny, která je méně příznivá, než orientační cena na trhu v okamžiku definice pokynu.
„Pověření Take Profit“ znamená pověření k uzavření momentální pozice v případě, že pozice dosáhne
úrovně zisku předem určené při zadávání pověření.
„Ochrana proti zápornému zůstatku“ znamená maximalizaci ztrát utrpěných v důsledku uzavření
otevřených pozic na částku aktuálního zůstatku na Obchodním účtu.
„Fond obchodovaný na burze (ETF)“ je investiční fond, z jehož alespoň jedním investičním cenným
papírem se během celého dne obchoduje alespoň na jednom obchodním místě a existuje alespoň jeden tvůrce
trhu, který zakročí v zájmu zajištění toho, aby se cena kolektivního cenného papíru obchodovaného na
prodejním místě v značné míře nelišila od jeho netto hodnoty nástroje, respektive v daném případě od jeho
indikativní netto hodnoty nástroje.
„Den připsání“ znamená datum vyřízení Transakce.
„Zákon o investičních službách“ – Zákon CXXXVIII z roku 2007 o investičních společnostech a
obchodnících s komoditami a o pravidlech upravujících jejich činnost a doplňkové služby.
„Zákon o kapitálových trzích“ – Zákon CXX z roku 2001 o kapitálových trzích.
„Občanský zákoník“ – Zákon V z roku 2013 Občanského zákoníku.
„Zákon proti praní špinavých peněz” je Zákon o prevenci a zabránění legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu.

eBrókerház Zrt.
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Příloha 3
Dodatek k Obchodní smlouvě společnosti eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
umožňující uzavíraní peněžních dohod týkajících se jednotlivých měnových párů, komodit, akcií a
indexů
1. Rozsah
eBrókerház Zrt. a Klient uzavřeli Obchodní smlouvu (dále jen „Obchodní smlouva“) za účelem
provádění Transakcí s devizovými směnnými kurzy a eBrókerház Zrt. a Strany doplňují Obchodní
smlouvu (dále jen „Dodatek“) za účelem zajištění toho, aby Klient mohl zadávat pokyny
k Transakcím založeným na měnových párech, komoditách, akciích a indexech, a to vše za
podmínek stanovených v tomto Dodatku.
Tento Dodatek výslovně doplňuje a upravuje Obchodní smlouvu tak, jak je uvedeno níže.
Výrazy uváděné s počátečními velkými písmeny, které nejsou v této Příloze definovány jinak,
mají význam, který jim byl dán v Obchodní smlouvě a Příloze 2.
V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi Obchodní smlouvou a tímto Dodatkem jsou
nadřazená ustanovení tohoto Dodatku.
2. Služby
2.1

eBrókerház souhlasí s tím a Klient tento souhlas přijímá, že v souladu s podmínkami tohoto
Dodatku a Obchodní smlouvy může zadávat pokyny k provádění Transakcí v měnových párech,
komoditách, akciích, indexech, ETF a CFD založených na takových měnových párech,
komoditách, akciích, indexech a ETF, jak jsou zveřejněné společností eBrókerház dle výhradního
a výlučného rozhodnutí společnosti eBrókerház Zrt.
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud jde o komodity, měnové páry a CFD, nebude
oprávněn požadovat dodání ani nebude mít žádnou povinnost dodat jakékoli komodity či měny,
ani mu nevzniká právo či nárok o jakoukoliv komoditu či měnu.
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud jde o jakoukoliv akcii, akciový index či CFD,
nebude existovat žádná Obchodní smlouva o nákupu nebo prodeji akcií a nemůže to vést k dodání
akcií Klientovi ani k žádnému právu a/nebo nároku na jakékoliv s tím související výhody.

3. Informace
Veškerá obchodní pravidla platná pro CFD na měnové páry, komodity, akcie a indexové CFD
(včetně tržních hodin, minimálních a maximálních množství, požadavků na marži a Data expirace,
jak je definováno níže) pro CFD na každý měnový pár, komoditu, akcii a index společně s
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informacemi o komoditách zveřejňuje společnost eBrókerház na příslušné webové stránce, kterou
provozuje, viz www.iforex.hu; www.ebrokerhaz.hu.
4. Smluvní cena
eBrókerház Zrt. bude udávat ceny pro každý měnový pár, komoditu, akcii a index, které bude
zveřejňovat v obvyklé měně finančního trhu, ve kterém jsou obchodovány příslušné futures
kontraky. V souladu s výše uvedeným mohou být ceny jednotlivých měnových párů, komodit,
akcií a indexů uvedeny v různých měnách.
5. Omezení pozic a transakcí
eBrókerház si vyhrazuje právo kdykoli omezit počet pozic, které Klient může současně otevřít či spravovat
na svém Obchodním účtu. eBrókerház si rovněž vyhrazuje právo dle svého výhradního a absolutního uvážení
změnit maximální počet pozic povolených k otevření či odmítnout přijmout jakoukoli žádost o otevření nové
Transakce nebo navýšení stávající Transakce, obzvláště, avšak nikoli výhradně, v případě, kdy je nutné
předejít ztrátám Klienta v důsledku náhlých a významných změn na Finančních trzích.
Klient bere na vědomí, že jednotlivé Transakce související s futures kontrakty mohou být obchodovány na
různých Finančních trzích, a proto může být takové obchodování k dispozici pouze během provozní doby
daného Finančního trhu. eBrókerház může omezit a/nebo odmítnout přijetí Pokynu mimo provozní dobu
příslušného Finančního trhu.
6. Rollovers a Expirace
6.1

Rollovers – CFDs na futures kontrakty
CFDs, jejichž podkladová aktiva jsou futures kontrakty, se obchodují v obdobích, ve kterých se
obchodují podkladové futures kontrakty, avšak za předpokladu, že Společnost může nastavit datum
hodnoty pro každý CFD na futures kontrakt, které může být dřívější než skutečné datum expirace
podkladového futures kontraktu. Všechny otevřené CFD Pozice futures kontraktů, které se
neuzavřou před dosažením data své hodnoty, překlopí společnost na datum dosažení hodnoty
dalšího kontraktu tak, aby pozice zůstaly otevřené. Po realizaci takového překlopení se zůstatek
klienta upraví tak, aby odrážel rozdíl mezi cenou expirovaného kontraktu a cenou nového kontraktu,
a všechny související limitní pokyny se upraví podle nového futures kontraktu. Během takového
překlopení může společnost požadavat vyšší Marži.
Klient si je vědom vlastní odpovědností při sledování doby uzavření či změny u jakéhokoli spreadu
nebo provize či požadavku na výši marže, které Společnost může uplatnit při překlopení CFD na
Futures kontrakty. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách Společnosti. Klient tímto
neodvolatelně pověřuje Společnost k tomu, aby uplatnila zde popsané změny a vyvodila s tím
související právní důsledky, a to zejména odepsání nebo připsání zůstatku nebo Pozice v souladu
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s výše uvedenými podmínkami.
6.2

Expirace u různých finančních nástrojů

U konkrétních nástrojů Společnost dle vlastního uvážení definuje časy vypršení jejich platnosti a podrobné
informace o těchto lhůtách týkajících se všech nástrojů poskytne prostřednictvím Online platformy pro
obchodování. Pokud se otevřená pozice vztahující se k nástroji, pro který společnost definuje časový limit
před vypršení platnosti, neuzavře před koncem vypršení platnosti, Společnost automaticky uzavře tuto
pozici na konci doby vypršení platnosti, a to při poslední ceně dostupné na Platformě pro online
obchodování bezprostředně před vypršením doby platnosti. Klient automaticky souhlasí s uzavřením
otevřené pozice Společností a bere na vědomí, že je jeho/její odpovědností zajistit si aktualizované
informace o termínech vypršení platnosti vztahující se na jednotlivé nástroje.
6.3 Expirace – CFD na akcie
CFDs, jejichž podkladová aktiva jsou akcie („CFD na akcie“) se obchodují ve spojení s obdobími,
ve kterých se obchodují podkladová aktiva. Aniž by se odchýlila od ustanovení této Obchodní
smlouvy, ukončí Společnost CFD transakce na akcie v případě výskytu událostí uvedených v tomto
Dodatku a Obchodní smlouvě. V takovém případě bude zúčtovací cena poslední obchodovaná cena
nebo cena při ukončení nebo před ním.

7.

Financování přes noc

Na základě CFD, jejichž Podkladovými aktivy jsou Forex, Akcie, ETF nebo Futures kontrakty, je zůstatek
Klienta připsán ke každodenní bázi nebo z ní odepsán, přičemž úrokové sazby závisí na pozici (long/short
– dlouhá/krátká) držené Klientem, která bude stanovena na bázi úrokové sazby měny aplikované na
příslušném mezibankovním trhu, na měně, ve které se s aktivem obchoduje a která může obsahovat také
rozpětí marže („Financování přes noc“). Společnost si vyhrazuje právo u otevřených pozic kdykoli změnit
sazbu mezidenního financování aplikovaného ke konci obchodního dne, a to bez předchozího obeznámení
Klienta. Je tedy nutné, aby Klient průběžně sledoval aktuální vývoj mezidenního financování uváděného
na Platformě pro online obchodování.
8.

Pozastavení trhu a vyškrtnutí ze seznamu
Pokud je někdy obchodování na příslušném Finančním trhu nebo obchodování podkladového
aktiva pozastaveno, společnost eBrókerház musí také pozastavit obchodování příslušných CFDs a
musí vypočíst hodnotu aktiva s ohledem na poslední obchodovanou cenu před pozastavením, která
je rozumně určena společností eBrókerház v případě, že v průběhu pracovního dne, během něhož
k pozastavení dojde, nejsou uskutečněny žádné obchody. V případě, že výše uvedené pozastavení
pokračuje po dobu (5) pěti pracovních dnů, může společnost eBrókerház na základě svého
výhradního a výlučného uvážení rozhodnout o konkrétním času uzavření a ceně takového
podkladového aktiva. V průběhu trvání Transakce, jejíž obchod je pozastavený, má společnost
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eBrókerház právo ukončit Transakci na základě svého vlastního uvážení a upravit nebo změnit
požadavky na sazby související s danou transakcí.
Jestliže bude Finančním trhem oznámeno, že v souladu s pravidly takového Finančního trhu bylo
z jakéhokoli důvodu pozastaveno (nebo bude pozastaveno) zalistování, obchodování nebo veřejné
stanovení cen příslušných podkladových aktiv a nedojde neprodleně k jejich opětovnému
zalistování, obchodování nebo stanovení cen na konkrétním nebo jiném příslušném Finančním
trhu nebo v systému pro obchodování (včetně úpadku společnosti, která vydala podkladovou
akcii), bude Doba uzávěrky CFD přiměřená doba před datem expirace, kdy je Společnost
oprávněna uzavřít příslušnou transakci. Společnost je oprávněna stanovit další příslušný Finanční
trh nebo Dobu uzávěrky, přičemž závěrečnou cenou bude cena řádně oznámená společností
eBrékerház Klientovi.
Pokud se společnost, jejíž akcie představují Podkladová aktiva na CFDs, dostane do platební
neschopnosti nebo dojde k jejímu zrušení, musí Společnost uzavřít veškeré otevřené Pozice v CFD
a zrušit veškeré Limitní pokyny vztahující se k takovému Podkladovému aktivu. Datem uzávěrky
bude datum stanovení platební neschopnosti.
Jestliže je podkladové aktivum předmětem Opatření společnosti (corporate action), musí
společnost stanovit Dobu uzávěrky, která bude před (je-li to možné) dobou Opatření společnosti
a uzavřít veškeré příslušné transakce v Době uzávěrky. Společnost si dále vyhrazuje právo dle
svého uvážení určit vhodnou úpravu, která má být provedena s ohledem na cenu nebo množství
Transakcí, kterou považuje za vhodnou v souvislosti s účtem, za účelem zmírnění nebo
koncentrování dopadu Opatření společnosti. Konkrétní pravidla Společnosti pro obchodování s
ohledem na Opatření společnosti, jakož i jakákoliv známá budoucí Opatření společnosti jsou
zahrnuta v Podmínkách pro obchodování a jsou k dispozici na webových stránkách.
V případě rozdělení peněžních dividend vzhledem k CFD na akcie bude úprava dividend
provedena k zůstatku Klienta s ohledem na podkladové pozice akcií držené klientem na konci
obchodního dne, který předchází datu bez dividend. Úprava dividend bude vypočtena Společností
na základě velikosti dividend, velikosti pozice Klienta, zdanění (v případě potřeby) a v závislosti
na tom, zda se jedná o nákupní nebo prodejní Transakci, přičemž u dlouhých (long) pozic musí
být úprava připsána k zůstatku Klienta a u krátkých (short) pozic musí být úprava odečtena od
zůstatku klienta. Dividendy budou připsány k zůstatku Klienta nebo od něj odečteny mimo dobu
obchodování s podkladovými akciemi a před otevřením dalšího dne obchodování akcií a jsou
podmíněny držením příslušné pozice Klientem v době rozdělování dividend. S cílem udržet
reálnou hodnotu vlastního kapitálu klienta až do otevření dalšího dne obchodování upraví
Společnost pozici klienta v souladu s výší dividend odepisovaných ze zůstatku nebo připisovaných
k zůstatku klienta.
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Příloha 4
Smlouva o dodatečním zajištění/marži
Uzavřením této Smlouvy Společnost a Klient zřizují marži na zajištění finančních nástrojů evidovaných na
Klientském účtu a zůstatku na Klientském účtu; dále na veškeré finanční nástroje uvedené v § 6 Zákona o
investičních službách, a to bez ohledu na skutečnost, zda se před uzavřením této Obchodní smlouvy nebo
po něm staly vlastnictvím Klienta jakožto majitele účtu. Předmětem zajištění může být výslovně, ovšem ne
výlučně, zůstatek na Klientském účtu a veškeré finanční nástroje přijaté na každém standardizovaném trhu.
Předmětem zajištění mohou být rovněž finanční nástroje, které nejsou přijaty na standardizované trhy, které
mají stanovitelnou hodnotu bez ohledu na Strany, přičemž Strany je považují za takové, pokud je ve vztahu
k nim provedena nabídka na koupi od osoby nezávislé na Stranách. Výhody zajištění mají stejné určení jako
jejich právní aspekt.
Zajištění/marže slouží k uspokojení veškerých nároků Společnosti v souvislosti s investičními službami
a/nebo doplňkovými investičními službami poskytovanými na základě stávajících nebo budoucích smluv.
Nároky/požadavky, na které se vztahuje zajištění, zahrnují veškeré závazky Klienta vůči společnosti
eBrókerház Zrt. na základě poplatků uvedených v Seznamu poplatků, jako jsou poplatek/provize za vedení
účtu, poplatky vzniklé v souvislosti s využívání služeb a náklady na provize, poplatky vzniklé v souvislosti
s bankovními převody, výši marže uplatňované Společností, výši škod způsobených Klientem společnosti
eBrókerház Zrt. v důsledku porušení smlouvy ze strany Klienta nebo vyplývající z mimosmluvní
odpovědnosti Klienta včetně závazků a nákladů z jakýchkoli nucených obstarání nebo z nucených prodejů;
nároky třetích osob vůči společnosti eBrókerház Zrt. v důsledku jednání nebo opomenutí Klienta, platební
povinnost vůči společnosti eBrókerházZrt. v případě ztráty transakce; dále zahrnuje rovněž úroky z prodlení,
sankce, náklady spojené s vymáháním pohledávek a náklady vzniklé v souvislosti s předmětem zajištění.
Strany se dohodly, že je eBrókerház Zrt. na základě svého práva na uspokojení závazků s přihlédnutím
k tržním podmínkám oprávněna přímo uplatnit své právo na uspokojení a může prodat předmět zajištění
jménem majitele účtu bez jeho předchozího upozornění. Během přímého uspokojení je nutné vzít v úvahu
pohledávku klientského účtu v její hodnotě v termínu vzniku práva, jiné finanční nástroje v jejich hodnotě
na veřejném trhu, v případě absence těchto údajů v hodnotě, kterou lze v daném termínu určit nezávisle na
smluvních stranách. V případě cenných papírů, které nejsou veřejně kótované, a dalších nástrojů je prodej
realizován za cenu nabízenou na trhu.
Po uplatnění zajištění (po prodeji předmětu zajištění) musí společnost eBrókerház Zrt. neprodleně,
nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů, vypořádat účty s Klientem. Část kupní ceny finančního nástroje
prodaného v rámci uplatnění práva na zajištění zbývající po uspokojení požadavku správce účtu bude
připsána Společností na Klientský účet majitele účtu.
Na základě rozhodnutí eBrókerház Zrt. musí být během prodeje použit nejlikvidnější finanční nástroj.
eBrókerház Zrt. může prodat takové množství finančních nástrojů, aby došlo k uspokojení nesplacených
závazků Klienta vůči společnosti eBrókerház Zrt.
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V případě Klientů, kteří jsou klasifikováni jako spotřebitelé, musí být pravidla na zajištění uplatněna
s následujícím dodatkem: V případě finančních nástrojů bez veřejně kotovaných cen je způsob ocenění
skutečná kupní cena, avšak minimálně 50 (padesát) procent průměrné ceny OTC v době prodeje; pokud není
možné průměrnou OTC cenu stanovit, pak jde o 25 (dvacet pět) procent nominální hodnoty; v takovém
případě nemůže být finanční nástroj v době vypořádání zohledněn za cenu nižší, než je cena určená ve výše
uvedené záležitosti. V případě přímého uspokojení Strany ve vztahu ke způsobu prodeje je stanoveno, že je
Společnost povinna prodat předmět zajištění tak, jako by Klient zadal Společnosti pokyn k provedení
transakce, která má být realizována na základě Zásad společnosti pro provádění. Horní mez pohledávky
zaručené kaucí (limitní částku) mohou Strany stanovit v samostatné smlouvě; pokud není v této samostatné
smlouvě vyjádřen tento limit ve skutečné částce, pak je částka zajištění pohledávky maximálně
100.000.000,- HUF (jedno sto milionů maďarských forintů) nebo ekvivalent této částky v cizí měně.
Neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

eBrókerház Zrt.

43
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Pod dohledem Maďarské národní banky. Licenční čísla HFSA: III/73.059-4/2002. and III/73.059/2000.
Městský soud v Budapešti, Cg.: 01-10-044141
Adresa: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., Madársko
Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
E-mail: info@ebrokerhaz.hu; webová stránka: www.iFOREX.hu; www.eBROKERHAZ.hu

Obchodní dohoda

Příloha 5
Seznam neetických obchodních praktik
Následující obchodní praktiky považuje společnost eBrókerház Zrt. za neetické. Praktikování, použití
jakékoliv z níže uvedených praktik je považováno za příčinu pro odstoupení od Obchodní smlouvy podle
Odstavce 9.1. (f).
Scalping – spekulace je obchodní strategie, při níž se obchodník snaží získat velké zisky z kolísání
směnného kurzu. Obchodníci, kteří uplatňují tuto strategii, obvykle denně uzavírají transakce v počtu od
deseti až po několik stovek s tím, že doufají, že je snazší sledovat menší fluktuaci směnného kurzu, než větší.
V rámci algoritmického obchodování obchodník využívá různá elektronická zařízení na odesílání
jeho/jejích pokynů na základě algoritmu, který je předem naprogramován a obsahuje pokyny ohledně
obchodování. Tyto pokyny/transakce se mohou měnit v načasování, ceně, množství a dalších faktorech a
mohou se měnit mnoha různými způsoby. Tyto transakce jsou obvykle iniciovány pomocí „robota“ bez
lidského zásahu.
Obchodování API (Application programming interface) znamená použití programovacího rozhraní a
zahrnuje všechny případy, kdy obchodník během obchodování používá software k propojení s jinými
programy. API v tomto případě plní úlohu prostředníka k předávání pokynů a načítání požadovaných dat.
V případě otevření několika účtů si obchodník otevře dva účty a více, aby využil výhody a prémie
spojené s určitými účty, a tím využíval více výhod a bonusů, které mu nenáleží.
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