
4

Klientská zmluva Interactive Brokers 
(UK) limited pre klientov LYNX B.V. / 
Interactive Brokers (UK) limited customer 
agreement for LYNX B.V. customers (str.4–14)

1. Customer Agreement
This Agreement (“Agreement”) governs the relationship 
between Customer and Interactive Brokers (U.K.) Lim-
ited (“IB UK”). IB UK is incorporated and registered in 
England and Wales with company number 03958476 
and registered office at Level 20 Heron Tower, 110 
Bishopsgate, London EC2N 4AY, United Kingdom. IB 
UK has been authorized by the Financial Conduct Au-
thority (“FCA”) to conduct investment business in the 
U.K. and is regulated in the U.K. by the FCA. The FCA 
has its address at 12 Endeavour Square, London E20 
1JN, United Kingdom. If this Agreement varies from IB 
UK’s website www.interactivebrokers.co.uk (“IB UK’s 
website”), this Agreement controls. This Agreement 
cannot be amended or waived except in writing by 
an IB UK officer. Customer Service employees cannot 
amend or waive any part of this Agreement. Customer 
acknowledges that IB UK may modify this Agreement 
by sending notice of the revised Agreement by e-mail 
or upon Customer log-in. Customer’s use of IB UK 
after such notice constitutes acceptance of the re-
vised Agreement. Customer authorizes IB UK to use 
the services of one or more other persons or entities, 
including its affiliates (“Affiliates”), i n connection with IB 
UK’s obligations under this Agreement, in which case 
such Affiliates will have all the rights of IB UK under 
this Agreement in connection with their performance 
of the obligations. This Agreement and any orders or 
transactions placed or executed under it are subject to 
all applicable laws and regulations including, without 
limitation, the constitutions, articles, by-laws, rules, 
regulations, policies, procedures and interpretations of 
the exchanges, markets and clearing houses to which 
orders are routed or Transactions are executed or 
cleared; of the FCA; and any other applicable rules of 
a regulatory, self-regulatory or governmental authority 
(“Applicable Laws”).

1. Klientská zmluva
Klientská zmluva (“Zmluva“) vymedzuje vzťah medzi 
klientom a Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IB UK“). 
IB UK je akciová spoločnosť registrovaná v Anglicku 
a Walese, pod evidenčným číslom 03958476, so síd-
lom na adrese Level 20 Heron Tower, 110 Bishops-
gate, Londýn EC2N 4AY, Spojené kráľovstvo. IB UK 
obdržalo povolenie od Financial Conduct Authority 
(“FCA“) k provozovaniu investičných služieb v Spoje-
nom kráľovstve a podlieha regulácii zo strany FCA v 
Spojenom kráľovstve. Sídlo FCA sa nachádza na ad-
rese 12 Endeavour Square, Londýn E20 1JN, Spojené 
kráľovstvo. Ak sa táto Zmluva liší od informácií na in-
ternetových stránkach IB UK www.interactivebrokers.
co.uk (“internetové stránky IB UK“), je určujúca táto 
Zmluva. Odstúpenie od Zmluvy alebo jej zmena, môže 
byť uskutočnená iba s písomným súhlasom splnomoc-
neného zamestnanca IB UK. Zamestnanci zákazníckej 
podpory nemôžu zmeniť alebo zrušiť akúkoľvek časť 
tejto Zmluvy. Klient si je vedomý toho, že IB UK môže 
upraviť túto Zmluvu odoslaním upozornenia o takejto 
zmene pomocou e-mailu alebo pri prihlásení klienta 
do administrácie účtu. Následné užívanie služieb IB 

UK klientom znamená prijatie takto upravenej Zmluvy. 
Klient oprávňuje IB UK k využitiu služieb jednej alebo 
viacerých osôb či entít, vrátane svojích pridružených 
organizácií (“Partneri“), v náväznosti na povinnosti IB 
UK plynúcich z tejto Zmluvy. V takomto prípade budú 
mať Partneri všetky práva plynúce z tejto zmluvy pre 
IB UK v spojitosti s prevedením zverených povinností. 
Táto Zmluva a všetky príkazy či transakcie umiestnené 
či realizované po dobu jej platnosti podliehajú všetkým 
platným zákonom a reguláciam vrátane a nevynímajúc 
ústavy, predpisy, vyhlášky, smernice, regulácie, po-
stupy a výklady FCA, búrz, trhov, zúčtovacích centier, 
na ktoré sú príkazy smerované, či kde sú transakcie 
realizované či zúčtované a akékoľvek iné uplatniteľné 
pravidlá regulačného, samoregulačného alebo vládne-
ho orgánu („Použiteľné zákony”).

2. No Investment, Tax or Trading Advice
Representatives of IB UK and its Affiliates are not au-
thorized to, and shall not be under any obligation to 
provide, any investment, tax, trading or other advice 
or recommendations or to solicit orders. None of the 
information, research, or other material provided by IB 
UK and its Affiliates or on IB UK’s website constitutes 
advice, a recommendation or a solicitation to buy or 
sell securities, options, futures or other investment 
products.

2. Neposkytovanie investičného, daňového  
či obchodného poradenstva
Predstavitelia IB UK a jeho Partneri nie sú oprávnení 
a nemajú za žiadnych okolností povinnosť poskytovať 
akékoľvek investičné, daňové či obchodné poraden-
svo, či akýkoľvek iný typ poradenstva či doporučenia. 
Nie sú tiež oprávnení presviedčať k vykonaniu príkazov. 
Žiadna informácia, výskum, či iný materiál poskytnutý 
IB UK a jeho Partnermi alebo pochádzajúci z inter-
netových stránok IB UK, nie je možné považovať za 
poradenstvo, doporučenie ani žiadosť k nákupu alebo 
predaji cenných papierov, opcii, futures alebo iných 
investičných produktov.

3. Treatment of Customer
Unless Customer has been specifically notified in 
writing to the contrary, IB UK shall treat Customer 
as a retail client for the purposes of the rules of the 
Financial Conduct Authority (“FCA Rules”). Customer 
has the right to request a different client categorization, 
although IB UK is not bound to agree to such request. 
However, if IB UK agrees and Customer is recatego-
rized, Customer would lose the protection afforded by 
certain FCA Rules.

3. Klientská starostlivosť
S výnimkou prípadov, iba ak je klient menovite, pí-
somne upozornený na opak, bude IB UK klienta 
považovať za retailového zákazníka pre účely dodr-
žiavania pravidiel Financial Conduct Authority (“FCA 
pravidlá”). Klient má právo zažiadať o zmenu svojej 
kategórie, ale IB UK nie je povinný takejto žiadosti 
vyhovieť. Hoci, pokiaľ IB UK takovejto žiadosti vy-

hovie a klient je preklasifikovaný, klient týmto stráca 
regulatórnu ochranu, ktorá sa na neho vzťahovala na 
základe niektorých FCA pravidiel.

4. IB UK Website
Customer agrees to monitor the IB UK website at 
www.interactivebrokers.co.uk for information regard-
ing IB UK’s services. Customer consents to receive 
key information documents (“KIDs”) for products 
covered by the Packaged Retail and Insurance-based 
Investment Products Regulation (“PRIIPs”) by means 
of a website. The address to such website is displayed 
both on the Customer’s Account Management section 
of the IB UK website and in the contract details page 
for the relevant PRIIP product. The contract details 
page is hosted in the Interactive Brokers Trader Work 
Station and can also be accessed under product de-
tails in the product listing page of the IB UK website. 
Customer understands that, to the extent that this 
Agreement varies from material on the IB UK website, 
this Agreement controls.

4. Internetové stránky IB UK
Klient súhlasí, že bude sledovať internetové stránky IB 
UK na adrese www.interactivebrokers.co.uk, aby bol 
informovaný o službách IB UK. Klient súhlasí, že obdrží 
dokumenty s kľúčovými informáciami („KID“) o produk-
toch zmienených reguláciií štrukturovaných retailových 
produktov a poistných produktov s investičnou zlož-
kou („PRIIPS“) prostredníctvom obsahu internetových 
stránok.

Adresa týchto internetových stránok je zobrazená jed-
nak v správe účtu klienta na stránkach IB UK a tiež na 
stránkach je zobrazená s podrobnosťami jednotlivých 
produktov z PRIIPS. Na stránku detailov jednotlivých 
produktov je odkázané v platforme Interactive Brokers 
Trader Work Station (LYNX Trading) a môže byť tiež 
zobrazená v detailoch jednotlivých produktov na pro-
duktovej stránke IB UK. 

Klient je vyrozumený s tým, že pokiaľ sa táto Zmlu-
va odlišuje od informácií uvedených na internetových 
stránkach IB UK, vždy platí to, čo je uvedené v tejto 
Zmluve.

5. Responsibility for Customer Orders/Trades
Customer acknowledges that IB UK does not know 
whether someone entering orders with Customer’s 
user name/password is Customer. Unless IB UK 
is notified and agrees, Customer will not allow an-
yone to access Customer’s account. Customer is 
responsible for the confidentiality and use of Cus-
tomer’s user name/password and agrees to report 
any theft/loss of such user name/password, or any 
unauthorized access to Customer’s account, imme-
diately by telephone or electronically through the IB 
UK website. Customer remains responsible for all 
transactions entered using Customer’s user name/
password.

Slovenský preklad klientskej zmluvy Interactive Brokers (UK) Limited Customer Agreement for LYNX B.V. Customers slúži 
iba pre lepšie porozumenie textu. V prípade sporu je rozhodujúce originálne anglické znenie klientskej zmluvy. 
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5. Zodpovednosť za príkazy/obchody klienta
Klient si je vedomý toho, že IB UK nerozoznáva, či 
osoba zadávajúca príkazy pomocou prihlasovacieho 
mena/hesla klienta je klient. Ak IB UK nie je upozor-
nené a neposkytne svoj súhlas, klient nikomu nesmie 
umožniť prístup do svojho účtu. Klient je zodpovedný 
za utajenie a použitie svojho prihlasovacieho mena/
hesla a súhlasí, že bezodkladne nahlási akékoľvek 
odcudzenie/stratu tohoto prihlasovacieho mena/hesla, 
či akékoľvek neoprávnené prihlásenie do svojho účtu 
telefonicky, alebo elektronicky cez internetové stránky 
IB UK. Klient zostáva zodpovedný za všetky transakcie 
uskutočnené za použitia svojho prihlasovacieho mena/
hesla.

6. Order Routing
Unless otherwise directed, IB UK and/or its Affiliates 
will select the market/dealer to which to route Custom-
er’s orders. For products traded at multiple markets, IB 
UK and/or its Affiliates may provide “Smart Routing”, 
which seeks the best market for each order through 
a computerized algorithm. Customer should choose 
Smart Routing if available. If Customer directs orders 
to a particular market, Customer assumes responsi-
bility for knowing and trading in accordance with the 
rules and policies of that market (e.g., trading hours, 
order types, etc.). Customer acknowledges that, if 
Customer elects to direct orders to a particular mar-
ket center, Customer does so at Customer’s risk, 
including the risk that such orders may be executed 
on less advantageous terms. IB UK and/or its Affiliates 
cannot guarantee execution of every order at the best 
posted price: IB UK and/or its Affiliates may not have 
access to every market/dealer; other orders may trade 
ahead; market centers may not honor posted prices 
or may re-route orders for manual handling; or market 
rules, decisions or system failures may prevent/delay 
execution of Customer’s orders or cause orders not to 
receive the best price.

6. Smerovanie príkazov
Ak nie je stanovené inak, IB UK a/alebo jeho Partneri 
určia trh/dealera, ktorému budú smerovať príkazy 
klienta. Pri produktoch obchodovaných na viacerých 
trhoch môže IB UK a/alebo jeho Partneri poskytnúť 
“SMART smerovanie“, ktoré vyhľadá najlepší trh pre 
každý príkaz pomocou počítačového algoritmu. Klient 
by mal vždy vybrať SMART smerovanie, ak je dostup-
né. Ak klient smeruje príkaz na konkrétny trh, preberá 
tým zodpovednosť za potrebné vedomosti a obcho-
dovanie v súlade s pravidlami a politikou daného trhu 
(napr. obchodné hodiny, typy príkazov, atď.). Klient je 
zrozumený s tým, že pokiaľ klient zvolí smerovanie na 
konkrétny trh, klient tak činí na svoje vlastné riziko, 
vrátane rizika, že takéto príkazy môžu byť realizované 
za menej výhodných podmienok. IB UK alebo jeho 
Partneri nemôžu zaručiť plnenie každého príkazu za 
najlepšiu odoslanú cenu: IB UK a/alebo jeho Partneri 
nemusia mať  prístup ku každému trhu/dealerovi; iné 
príkazy môžu byť zobchodované v predstihu; tržné 
centrá nemusia uznať odoslanú cenu, alebo môžu pre-
poslať príkazy pre manuálne spracovanie; alebo tržné 
pravidlá, rozhodnutia, alebo systémové chyby môžu 
predísť/zdržať plnenie príkazov klienta, alebo spôsobiť, 
že príkazy nie sú vyplnené za najlepšiu cenu.

7. Order Cancellation/Modification
Customer acknowledges that it may not be possible to 
cancel/modify an order and that Customer is respon-
sible for executions notwithstanding a cancel/modify 
request.

7. Zrušenie/Zmena príkazu
Klient si je vedomý, že nemusí byť možné zrušiť/zmeniť 
príkaz a že klient je zodpovedný za vykonanie, napriek 
požiadavke na zrušenie/zmenu príkazu.

8. Order Execution
IB UK shall facilitate Customer’s access to IB LLC, one 
of IB UK’s Affiliates, through the Interactive Brokers 

System with a view to IB LLC receiving and accepting 
orders (and modification and cancellations in relation 
to the same) from Customer for specified securities, 
options, futures, currencies and other investment 
products that may be available from time to time for 
Customer trading and arranging for execution and/or 
clearance of such orders. In this instance IB LLC is 
responsible for the receipt of orders by Customer. IB 
UK and/or its Affiliates shall execute Customer orders 
as agent, unless otherwise confirmed. IB UK and/or its 
Affiliates can execute Customer orders as principal. IB 
UK may use another broker, or an Affiliate, to execute 
orders, and they have the benefit of all IB UK’s rights 
hereunder. IB UK may decline any Customer order, or 
terminate Customer’s use of IB UK’s services at any 
time in IB UK’s discretion. IB UK AND ITS AFFILIATES 
ARE NOT LIABLE FOR ANY ACTION OR DECISION 
OF ANY EXCHANGE, MARKET, DEALER, CLEARING-
HOUSE OR REGULATOR.

8. Plnenie príkazu
IB UK umožní klientovi prístupk k IB LLC, jednému 
z partnerov IB UK, cez systém Interactive Brokers 
s náhľadom na obdržané a prijímané príkazy IB LLC 
(a úpravy a rušenie predmetných príkazov) od klienta 
pre jednotlivé cenné papiere,opcie, futures, meny a iné 
investičné produkty, ktoré môžu byť čas od času do-
stupné pre klienta k obchodovaniu a na zaisťovanie re-
alizácie a/alebo zúčtovanie takýchto príkazov. V tomto 
prípade je za obdržanie príkazov klienta zodpovedné 
IB LLC. IB UK a/alebo jeho Partneri vyplnia klientove 
príkazy ako sprostredkovateľ, ak nie je stanovené inak. 
IB UK a/alebo jeho Partneri môžu vyplniť klientove prí-
kazy ako protistrana. IB UK môže využiť iného broke-
ra, alebo pridruženú organizáciu k vyplneniu príkazov 
a tieto subjekty majú rovnaké práva, ako sú práva IB 
UK plynúce z tejto Zmluvy. IB UK môže odmietnuť aký-
koľvek klientov príkaz, alebo ukončiť klientove využíva-
nie služieb IB UK kedykoľvek podľa svojho uváženia. 
Všetky transakcie podliehajú pravidlám a politike prís-
lušných trhov a zúčtovacích centier, použiteľným záko-
nom a reguláciám. IB UK A JEHO PARTNERI NENESÚ 
ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK JEDNA-
NIE ALEBO ROZHDONUTIE AKÉJKOĽVEK BURZY, 
TRHU, DEALERA, ZÚČTOVACIEHO CENTRA, ALEBO 
REGULÁTORA.

9. Confirmations
A. IB UK or its Affiliates shall provide a summary of 
the trading activity in Customer’s account to Customer 
on a daily basis. IB UK or its Affiliates shall provide to 
Customer account statements of Customer’s account 
on a monthly basis.

B. IB UK and its Affiliates may elect to confirm the ex-
ecution or cancellation of any Customer order by the 
sole methods of transmitting an electronic confirmation 
on the IB UK website with a notification sent to Cus-
tomer to login and retrieve the information. Customer 
agrees to accept electronic trade confirmations in lieu 
of printed confirmations.

C. Customer agrees to monitor each order until IB UK 
and/or its Affiliates confirm execution or cancellation. 
Customer acknowledges that confirmations of execu-
tions or cancellations may be delayed or may be er-
roneous (e.g. due to computer system issues) or may 
be cancelled/adjusted by an exchange. Customer is 
bound by the actual order execution, if consistent with 
Customer’s order. If IB UK and/or its Affiliates confirm 
execution or cancellation in error and Customer delays 
reporting such error, IB UK reserves the right to remove 
the trade from the account or require Customer to ac-
cept the trade, in IB UK’s discretion.

D. Customer agrees to notify IB UK immediately by tele-
phone or electronically through the IB UK website or by 
e -mail to the IB Customer Service Department at help@
interactivebrokers.com if: i) Customer fails to receive an 
accurate confirmation of an execution or cancellation; ii) 

Customer receives a confirmation that is different than 
Customer’s order; iii) Customer receives a confirmation 
for an order that Customer did not place; or iv) Cus-
tomer receives an account statement, confirmation, or 
other information reflecting inaccurate orders, trades, 
balances, positions, margin status, or transaction his-
tory. Customer acknowledges that IB UK may adjust 
Customer’s account to correct any error. Customer 
agrees to promptly return to IB UK and/or its Affiliates 
any assets erroneously distributed to Customer.

9. Potvrdenie
A. IB UK alebo jeho Partneri poskytnú klientovi pre-
hľad obchodnej aktivity na účte klienta na dennej báze. 
IB UK alebo jeho Partneri poskytnú klientovi výpisy z 
klientovho účtu na mesačnej báze.

B. IB UK a jeho Partneri môžu zvoliť ako potvrdenie re-
alizácie či zrušenie akéhokoľvek príkazu klienta jedinú 
metódu, a to elektronické potvrdenie na internetových 
stránkach IB UK spolu s upozornením klientovi, aby 
sa prihlásil pre získanie viac informácií. Klient súhlasí 
s tým, že bude dostávať elektronické upozornenia na-
miesto tlačených.

C. Klient súhlasí, že bude dohliadať na každý príkaz, 
kým IB UK a/alebo jeho Partneri nepotvrdia vyplnenie 
alebo zrušenie príkazu. Klient si je vedomý toho, že po-
tvrdenie o plnení alebo zrušení príkazov môže byť one-
skorené alebo chybné (napr. z dôvodu chýb počítačo-
vého systému), alebo môže byť zrušené/upravené 
burzou. Klient je viazaný skutočným vyplnením príkazu, 
ak je v súlade s príkazom klienta. Ak IB UK a/alebo 
jeho Partneri potvrdia vyplnenie, alebo zrušenie príkazu 
chybne a klient bude otáľať s nahlásením takejto chy-
by, IB UK si vyhradzuje právo odstrániť daný obchod z 
účtu alebo vyžadovať od klienta prijatie daného obcho-
du, podľa uváženia IB UK.

D. Klient súhlasí, že okamžite upozorní IB UK telefo-
nicky či elektronicky cez internetové stránky IB UK 
alebo e-mailom na IB klientskú podporu na help@in-
teractivebrokers.com, pokiaľ: i) Klient neobdrží presné 
potvrdenie vyplnenia alebo zrušenia príkazu; ii) Klient 
obdrží potvrdenie, ktoré sa líši od klientovho príkazu; iii) 
Klient obdrží potvrdenie príkazu, ktorý klient nezadal; 
alebo iv) Klient obdrží výpis účtu, potvrdenie alebo inú 
informáciu naznačujúcu nesprávne príkazy, obchody, 
zostatky, pozície, stavy marží alebo históriu transakcií. 
Klient si je vedomý, že IB UK môže upraviť klientov 
účet, aby napravilo akúkoľvek chybu. Klient súhlasí s 
okamžitým navrátením IB UK a/alebo jeho Partnerom 
akékoľvek aktíva, ktoré by boli klientovi chybne pripí-
sané.

10. Proprietary Trading - Display of Customer 
Orders
SUBJECT TO APPLICABLE LAWS, CUSTOMER AU-
THORIZES IB UK AND/OR ITS AFFILIATES TO EXE-
CUTE PROPRIETARY TRADES OF ITSELF AND ITS 
AFFILIATES, THOUGH IB UK AND/OR ITS AFFILIATES 
MAY SIMULTANEOUSLY HOLD UNEXECUTED CUS-
TOMER ORDERS FOR THE SAME PRODUCTS AT 
THE SAME PRICE.

10. Obchodovanie na vlastný účet  
– zobrazenie klientových príkazov
PODLIEHAJÚC VŠETKÝM ZÁKONOM A REGULÁ-
CIÁM, KLIENT OPRÁVŇUJE IB UK A/ALEBO JEHO 
PARTNEROV K VYPLŇOVANIU SVOJÍCH VLAST-
NÝCH PRÍKAZOV A PRÍKAZOV JEHO PARTNEROV, 
AJ KEĎ IB UK A/ALEBO JEHO PARTNERI  MÔŽU 
ZÁROVEŇ DRŽAŤ NEVYPLNENÉ PRÍKAZY KLIENTA 
PRE ROVNAKÉ PRODUKTY NA ROVNAKEJ CENE.

11. Material Interest
A. IB UK or its Affiliates have various policies and 
procedures in place to assist in identifying, preventing 
and managing conflicts of interests with Customer, or 
between Customer and another client that arise in the 
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course of providing services. The IB UK Conflicts of 
Interest policy provides the overall framework for the 
identification of conflicts and address business con-
duct and practices that may give rise to an actual or 
potential conflict of interest. A summary of the policy 
can be found on the IB UK website. In addition to the 
Conflicts of Interest policy, there are various other po-
lices and processes that address conflicts of interest 
that arise in specific circumstances, including those 
dealing with employee trading, external interests or 
gifts and entertainment.

B. In those residual circumstances where organiza-
tional or administrative arrangements are unable to 
prevent, with reasonable confidence, that the risk of 
the conflict has a negative impact on Customer’s inter-
est, IB UK and its Affiliates will disclose the source and 
nature of the material interest as soon as reasonably 
possible as well as the steps taken to mitigate those 
risks prior to providing services to Customer. IB UK or 
its Affiliates hereby disclose that, when arranging deals 
or dealing for Customer, they may have an interest 
relationship or arrangement that is material including, 
without limitation:

i. dealing in the investment concerned or a related 
investment or an asset underlying the investment, as 
principal for IB UK’s or the Affiliate’s own account or 
that of someone else, including selling to or buying 
from Customer;

ii. combining Customer’s orders with IB UK’s own 
orders, the orders of IB UK’s Affiliates, or the orders 
of the Customers of IB UK or its Affiliates;

iii. matching (e.g., by way of a cross) Customer’s or-
der with that of another Customer by acting on his 
behalf as well as that of Customer;

iv. buying from Customer and either selling or not 
selling immediately to another Customer or vice 
versa;

v. holding a position (including a short position in the 
investment concerned, a related investment or an 
asset underlying the investment);

vi. quoting prices to the market in the investment, 
a related investment or the asset underlying the in-
vestment; and

vii. arranging deals and providing other services to 
associates or Customers who may have interests in 
investments or underlying assets which conflict with 
Customer’s own.

C. Customer authorizes IB UK, its Affiliates, or their 
customers, to act as buyers with respect to orders 
given by Customer to IB UK to sell for Customer’s ac-
counts, or as sellers with respect to orders given by 
Customer to IB UK to buy for Customer’s accounts. 
Customer accepts that IB UK and/or its Affiliates may 
have interests which conflict with Customer’s interests 
and may owe duties which conflict with duties which 
would otherwise be owed to Customer and consents 
to the same. This consent is subject to the Rules of 
the exchanges or markets on which such transactions 
occur and other Applicable Laws.

11. Hmotný záujem
A. IB UK alebo jeho Partneri uplatňujú mnoho pravidiel 
a postupov za účelom určenia, prevencie a riadenia 
stretu záujmov voči klientovi či voči stretu záujmov me-
dzi klientom, ktoré sa objavia behom poskytovania slu-
žieb. Pravidla proti zamedzeniu stretu záujmov IB UK 
poskytujú celkový rámec pre určenie stretu záujmov a 
upravujú obchodné chovanie a činnosti, ktoré by mohli 
spôsobiť nejaký stret záujmov.
Prehľad pravidel je dostupný na stránkach IB UK. 

Mimo Pravidiel proti zamedzeniu stretu záujmov 
existuje mnoho ďalších pravidel a postupov, ktoré sa 
týkajú stretu záujmov, ktoré môžu vzniknúť v rôznych 
situáciach, vrátane napríklad vlastneho obchodovania 
zamestnancov spoločnosti, záujmov mimo spoločnosť 
či darčekov alebo zábavy.

B. Vo zvyšných prípadoch, kedy organizačné či admi-
nistratívne opatrenia nie sú schopné zabrániť s rozum-
nou úvahou tomu, aby stret záujmov mal negatívny 
dopad na záujmy klienta, IB UK a jeho Partneri odhalia 
zdroj a povahu hmotného záujmu klientovi hneď ako to 
len bude rozumne možné spolu s rozsahom zavede-
ných opatrení k obmedzeniu vzniknutých rizík predtým, 
než klientovi poskytnú akékoľvek služby. IB UK a/alebo 
jeho Partneri týmto prehlasujú, že v prípade zaisťova-
nia obchodov pre klienta alebo pri obchodoch s klien-
tom, môžu mať záujem či dohody, ktoré sú materiálne, 
obsahujú a nevynímajú: 

 
i. obchodovanie s predmetnou či súvisiacou investí-
ciou alebo podkladovým aktívom investície, na vrub 
vlastného účtu IB UK či vlastného účtu Partnera 
alebo účtu iného subjektu, zahrňujúc predaj či kúpu 
od klienta;
 
ii. zlučovanie klientových príkazov s vlastnými prí-
kazmi IB UK, Partnerov alebo príkazy klientov IB UK 
či ich Partnerov.
 
iii. párovanie klientových príkazov (vzájomné prepo-
jenie) s príkazmi iného klienta jednajúc jeho menom, 
rovnako ako jednajúc menom iného klienta.
 
iv. kupovanie od klienta a následné okamžité preda-
nie či nepredanie inému klientovi alebo naopak;
 
v. držanie pozície (vrátane krátkej pozície v predmet-
nej investícii, súvisiacej investícii alebo podkladové-
mu aktívu investície);
 
vi. kótovanie cien v rámci trhu predmetnej investície, 
súvisiacej investície či podkladového aktíva investí-
cie; a
 
vii. zjednávanie obchodov a poskytovanie iných slu-
žieb partnerom či klientom, ktorí môžu mať záujmy 
v investícii alebo podkladových aktívach, ktoré sú 
v strete so záujmami klienta.

C.Klient oprávňuje IB UK, jeho Partnerov alebo ich 
klientov, aby jednali ako kupci v súlade s príkazmi 
umiestnenými IB UK klientom u príkazov k predaji na 
účtoch klienta alebo ako predajci v súlade s príkazmi 
umiestnenými IB UK klientom u príkazov ku kúpe na 
účtoch klienta. Klient príjma to, že IB UK a/alebo jeho 
Partneri môžu mať záujmy, ktoré sú v strete so záuj-
mami klienta a môžu byť zviazané povinnosťami, ktoré 
sú v strete s povinnosťami, ktorými by inak boli viazaní 
voči klientovi a súhlasia s tým. Tento súhlas podlieha 
pravidlám burz alebo trhov, na ktorých sa takéto tran-
sakcie vyskutujú a ostatným použiteľným zákonom.

Klient si prečítal „Zoznámenie s rizikami maržového 
obchodovania“ poskytnutých oddelene IB UK. Upo-
zornenie týkajúce sa maržového obchodovania: Klient 
si je vedomý toho, že keď je klientovi poskytnutá na 
základe mechanizmov maržových výpožičiek podľa 
podmienok tejto Zmluvy kreditná hodnota, je pravde-
podobné, že táto hodnota prekročí 25 000 GBP (ale-
bo v prípade budúcej zmeny na inú hodnotu, ktorá je 
určená zodpovedným štátnym predstaviteľom, ktorej 
prekročenie má za dôsledok vyňatie z pôsobností re-
gulácie spotrebiteľských pôžičiek) za nejaký čas. Ma-
ximálna možná maržová výpožička  bude stanovená 
v závislosti na hodnote obchodného účtu.

IB UK využíva služby svojej partnerskej organizície 
z USA Interactive Brokers LLC (“IB LLC”) k realizácií, 
zúčtovaniu a držaniu pozícií a aktív na klientských úč-

toch. Univerzálny účet IB UK je v účtovnictve a zázna-
moch IB LLC zložený zo svojích podkladových účtov; 
účet cenných papierov, ktorý je regulovaný podľa SEC 
a komoditného účtu, ktorý je regulovaný podľa CFTC.

12. Customer Qualification
Customer warrants that their application is true and 
complete; will promptly notify IB UK of any information 
changes; and authorizes IB UK and/or its Affiliates to 
make any inquiry to verify information.

A. Natural Persons: Customer warrants that Customer 
is over 18; is under no legal incapacity; and has suf-
ficient knowledge and experience to understand the 
nature and risks of the products to be traded.
B. Organizations: Customer and its authorized rep-
resentatives warrant that Customer: (i) is authorized 
under its governing document(s) and in the juris-
dictions in which it is organized and/or regulated to 
enter this Agreement and trade (including on margin 
if applicable); (ii) is under no legal incapacity; and (iii) 
that persons identified to enter orders have proper au-
thority and have sufficient knowledge and experience 
to understand the nature and risks of the products to 
be traded.

C. Trusts: “Customer” refers to the Trust and/or Trus-
tees. Trustee(s) represent(s) that there are no Trustees 
other than listed in the application and certifies(y) that 
IB UK may follow instructions from any Trustee and de-
liver funds, securities, or any other assets to any Trus-
tee or on any Trustee’s instructions, including delivering 
assets to a Trustee personally. IB UK, in its discretion, 
may require written consent of any or all Trustee(s) pri-
or to following instructions of any Trustee. Trustee(s) 
has (have) the power under the Trust documents and 
applicable law to enter this Agreement, open the type 
of account applied for, and enter transactions and is-
sue instructions. Such powers include, without limit, 
authority to buy, sell (including short), exchange, con-
vert, tender, redeem and withdraw assets (including 
delivery of securities to/from the account) to trade 
securities on margin or otherwise (including purchase/
sale of options), and trade futures and/or options on 
futures, for the Trust. Should only one Trustee execute 
this Agreement, Trustee represents that Trustee has 
the authority to execute this Agreement, without con-
sent by the other Trustees. Trustee(s) certifies(y) that all 
transactions for this account will comply with the Trust 
documents and applicable law. Trustee(s), jointly and 
severally, shall indemnify IB UK and its Affiliates and 
hold IB UK and its Affiliates harmless from any claim, 
loss, expense or liability for effecting any transactions, 
and acting upon any instructions given by the Trus-
tee(s).

D. Regulated Persons and Entities: Unless Customer 
notifies IB UK otherwise, Customer represents that 
Customer is not a broker -dealer; futures commission 
merchant; or affiliate, associated person or employee 
thereof. Customer agrees to notify IB UK immediately 
by telephone or electronically through the IB UK web-
site if Customer becomes employed or associated 
with a broker -dealer or futures commission merchant.

12. Spôsobilosť klienta
Klient potvrdzuje, že jeho, jej alebo ich žiadosť je prav-
divá a úplná; okamžite upozorní IB UK na akékoľvek 
zmeny údajov; a oprávňuje IB UK a/alebo jeho Part-
nerov k akémukoľvek jednaniu k overeniu informácií.

A. Fyzické osoby: Klient potvrdzuje, že má viac ako 
18 rokov; nie je akýmkoľvek spôsobom právne ne-
spôsobilý; a má dostatočné znalosti a skúsenosti, 
aby  porozumel povahe a rizikám produktov, ktoré 
budú obchodované.

B. Právnické osoby: Klient a jeho poverené osoby 
potvrdzujú, že klient: (i) je oprávnený podľa svojich 
stanov a jurisdikcií, v ktorých je organizovaný a/alebo 
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regulovaný, vstúpiť do tejto Zmluvy a obchodovať (vrá-
tane obchodovania na maržu v prípade, že je k tomu 
aplikovateľné); (ii) nie je akýmkoľvek spôsobom právne 
nespôsobilý; a že (iii) osoby určené k zadávaniu príka-
zov majú riadne oprávnenie a majú dostatočné znalosti 
a skúsenosti, aby porozumeli povahe a rizikám pro-
duktov, ktoré budú obchodované.

C. Zverenecký fond: Klientom je myslený Zverenecký 
fond a/alebo Splnomocnenci, ktorí sú poverení k na-
kladaniu s majetkom. Splnomocnenec/ci prehlasuje/ú, 
že nie sú žiadni ďalší Splnomocnenci než tí, ktorí sú 
uvedení v žiadosti a potvrdzuje/ú, že IB UK môže vy-
konávať inštrukcie od akéhokoľvek Splnomocnenca 
a doručovať peňažné prostriedky, cenné papiere, alebo 
akékoľvek iné aktíva akémukoľvek Splnomocnencovi, 
alebo podľa akýchkoľvek inštrukcií Splnomocnenca, 
vrátane doručenia aktív priamo Splnomocnencovi. IB 
UK, podľa svojho uváženia, môže vyžadovať písomný 
súhlas akéhokoľvek Splnomocnenca, alebo všetkých 
Splnomocnencov skôr, než sa bude riadiť inštrukcia-
mi akéhokoľvek Splnomocnenca. Splnomocnenec/
ci potvrdzuje/ú, že má/majú podľa dokumentov Zve-
reneckého fondu a použiteľných zákonov právomoc 
vstúpiť do tejto Zmluvy, otvoriť požadovaný typ účtu, 
a zadávať transakcie a podávať inštrukcie. Takáto prá-
vomoc zahŕňa, bez obmedzení, oprávnenie kupovať, 
predávať (vrátane predaja na krátko), vymieňať, kon-
vertovať, ponúkať, vykupovať a vyberať aktíva (vrátane 
dodania cenných papierov na/z účtu) k obchodovaniu 
s cennými papiermi na maržovom účte, alebo inak 
(vrátane nakupovania/predávania opcií), a obchodo-
vať futures a/alebo opcie na futures, pre Zverenecký 
fond. Ak do tejto Zmluvy vstúpi iba jeden zo Splno-
mocnencov, Splnomocnenec prehlasuje, že má opráv-
nenie vstúpiť do tejto Zmluvy bez súhlasu ostatných 
Splnomocnencov. Splnomocnenec/ci potvrdzujú, že 
všetky transakcie uskutočnené na tomto účte budú 
v súhlase s pravidlami a dokumentami Zvereneckého 
fondu a použiteľnými zákonmi, a že všetky obchody 
na tomto účte budú v súlade s právomocami Splno-
mocnenca/ ov zverených Zvereneckým fondom podľa 
jeho dokumentácie, a tiež v súlade s jeho/ich zvere-
neckými povinnosťami voči Zvereneckému fondu a 
jeho vlastníkom. Splnomocnenec/ci tiež potvrdzuje/ú, 
že bude/budú informovať vlastníkov Zvereneckého 
fondu o všetkých aktivitách na účte Zvereneckého 
fondu, podľa potrieb stanovených dokumentami fondu 
a  použiteľnými zákonmi. Splnomocnenec/ci, spoloč-
ne a nerozdielne, odškodnia IB UK a jeho Partnerov 
a nebudú sa od IB UK a  jeho Partnerov dožadovať 
žiadnych požiadaviek, náhrad strát, nákladov, alebo 
zodpovednosti za uskutočnenie akýchkoľvek tran-
sakcií a jednaní podľa inštrukcií Splnomocnenca/ov. 
Splnomocnenec/ci bez odkladu upozornia Interactive 
Brokers, ak sa právomoci Splnomocnenca/ov zmenia 
v akomkoľvek zmysle vo vzťahu k tejto Zmluve, vrátane 
a nevynímajúc skutočnosti a zmeny ovplyvňujúce pres-
nosť a správnosť prehlásenia v tejto Zmluve.

D. Regulované osoby a subjekty: Ak klient neupozorní 
IB UK, má sa za to, že klient je klient, ktorý nie je bro-
ker-dealer; provízny obchodník s futures; alebo pridru-
žená organizácia, spojená osoba alebo zamestnanec 
uvedených organizácií. Klient súhlasí, že IB UK okam-
žite upozorní telefonicky, alebo elektronicky cez inter-
netové stránky IB UK ak sa klient stane zamestnaným, 
alebo sa dostane do spojenctva s brokerom-dealerom, 
alebo províznym obchodníkom s futures.

13. Joint Accounts
Each joint account holder agrees that each joint holder 
has authority, without notice to the other, to: (i) buy/sell 
securities, futures or other products (including on mar-
gin); (ii) receive account confirmations and correspond-
ence; (iii) receive and dispose of money, securities or 
other assets; (iv) enter, terminate, or agree to modify 
this Agreement; (v) waive any part of this Agreement; 
and (vi) deal with IB UK as if each joint holder was the 
sole holder. Notice to any joint holder constitutes no-

tice to all joint holders. Each joint account holder is 
jointly and severally liable to IB UK and/or its Affiliates 
for all account matters. IB UK and/or its Affiliates may 
follow instructions of any joint holder and make delivery 
to any joint account holder individually of any account 
property.

Upon death of any joint holder, the surviving holder 
shall give IB UK notice by telephone or electronically 
through the IB UK website and IB UK may, before or 
after notice, initiate proceedings, require documents, 
retain assets and/or restrict transactions as it deems 
advisable to protect itself against any liability or loss. 
The estate of any deceased joint account holder shall 
be liable and each survivor will be liable, jointly and 
severally, to IB UK for any debt or loss in the account 
or upon liquidation of the account. Unless Customers 
indicate otherwise, IB UK may presume that account 
holders are joint tenants with rights of survivorship. 
Upon death of any joint holder, the account shall be 
vested in the surviving holders, without in any man-
ner releasing the deceased joint holder’s estate from 
liability.

13. Spoločné účty
Každý z vlastníkov spoločného účtu súhlasí, že každý 
z vlastníkov spoločného účtu má právo bez upozor-
nenia ostatných vlastníkov: (i) kupovať/predávať cenné 
papiere, futures, alebo iné produkty (aj na maržu); (ii) 
prijímať potvrdenia a korešpondenciu k účtu; (iii) prijí-
mať a disponovať s peniazmi, cennými papiermi, alebo 
inými aktívami; (iv) vstúpiť do tejto Zmluvy, ukončiť ju, 
alebo odsúhlasiť jej zmenu; (v) zriecť sa akejkoľvek 
časti tejto dohody; a (vi) jednať s IB UK, ako keby kaž-
dý zo spoločných vlastníkov bol jediným vlastníkom 
účtu. Oznámenie akémukoľvek zo spoločných vlastní-
kov účtu predstavuje oznámenie všetkým vlastníkom 
spoločného účtu. Každý zo spoločných vlastníkov účtu 
je spoločne a nerozdielne zodpovedný IB UK a/alebo 
jeho Partnerom vo všetkých záležitostiach týkajúcich 
sa účtu. IB UK a/alebo jeho Partneri sa môžu riadiť 
podľa inštrukcií akéhokoľvek vlastníka spoločného 
účtu a môže doručiť akúkoľvek dodávku akéhokoľvek 
majetku účtu akémukoľvek zo spoločných vlastníkov 
účtu.

V prípade úmrtia jedného zo spoločných vlastníkov 
účtu, žijúci vlastník upozorní IB UK telefonicky, alebo 
elektronicky cez internetové stránky IB UK a IB UK 
môže pred alebo po oznámení zahájiť proces, žiadať 
dokumenty, zadržať aktíva a/alebo obmedziť transak-
cie ako uzná za vhodné, za účelom ochrany proti aké-
mukoľvek záväzku alebo strate. Majetok akéhokoľvek 
zosnulého spoluvlastníka účtu bude podliehať a každý 
zo žijúcich spoluvlastníkov účtu bude zodpovedný, 
spoločne a nerozdielne IB UK za akúkoľvek stratu, 
alebo dlh na účte vzniknutú pri likvidácii účtu. Ak klient 
nestanoví inak, IB UK bude predpokladať, že vlastníci 
účtu sú spoločníci so vzájomným právom na pozosta-
lý majetok. V prípade úmrtia jedného zo spoločných 
vlastníkov účtu, bude účet zverený žijúcim vlastníkom 
účtu, bez vyviazania majetku zosnulého spoluvlastníka 
v žiadnom prípade zo záväzku.

14. Margin
A. Risk of Margin Trading: Margin trading is highly risky 
and may result in a loss of funds greater than Custom-
er has deposited in the account. Customer has read 
the “Disclosure of Risks of Margin Trading” provided 
separately by IB UK.

B. Requirement to Maintain Sufficient Margin Contin-
uously: Margin transactions are subject to initial and 
maintenance margin requirements of exchanges, 
clearinghouses and regulators and also to any addi-
tional margin requirement of IB UK and/or its Affiliates, 
which may be greater (“Margin Requirements”). IB UK 
MAY MODIFY MARGIN REQUIREMENTS FOR ANY 
OR ALL CUSTOMERS FOR ANY OPEN OR NEW 
POSITIONS AT ANY TIME, IN IB UK’S SOLE DISCRE-

TION. Customer shall monitor their account so that at 
all times the account contains sufficient equity to meet 
Margin Requirements. IB UK and/or its Affiliates may 
reject any order if the account has insufficient equity to 
meet Margin Requirements, and may delay processing 
any order while determining margin status. Customer 
shall maintain, without notice or demand, sufficient eq-
uity at all times to continuously meet Margin Require-
ments. Formulas for calculating Margin Requirements 
on the IB UK website are indicative only and may not 
reflect actual Margin Requirements. Customers must 
at all times satisfy whatever Margin Requirement is 
calculated by IB UK and/or its Affiliates.

C. IB UK Will Not Issue Margin Calls: IB UK DOES NOT 
HAVE TO NOTIFY CUSTOMER OF ANY FAILURE TO 
MEET MARGIN REQUIREMENTS PRIOR TO IB UK 
AND/OR ITS AFFILIATES EXERCISING ITS RIGHTS 
UNDER THIS AGREEMENT. CUSTOMER ACKNOWL-
EDGES THAT IB UK GENERALLY WILL NOT ISSUE 
MARGIN CALLS; GENERALLY WILL NOT CREDIT 
CUSTOMER’S ACCOUNT TO MEET INTRADAY OR 
OVERNIGHT MARGIN DEFICIENCIES; AND IS AU-
THORIZED TO LIQUIDATE ACCOUNT POSITIONS 
IN ORDER TO SATISFY MARGIN REQUIREMENTS 
WITHOUT PRIOR NOTICE.

D. Liquidation of Positions and Offsetting Transactions:

i. IF AT ANY TIME CUSTOMER’S ACCOUNT HAS 
INSUFFICIENT EQUITY TO MEET MARGIN RE-
QUIREMENTS OR IS IN DEFICIT, IB UK AND/
OR ITS AFFILIATES HAVE THE RIGHT, IN THEIR 
SOLE DISCRETION, BUT NOT THE OBLIGATION, 
TO LIQUIDATE ALL OR ANY PART OF CUSTOM-
ER’S POSITIONS IN ANY OF CUSTOMER’S IB 
UK ACCOUNTS, INDIVIDUAL OR JOINT, AT ANY 
TIME AND IN ANY MANNER AND THROUGH ANY 
MARKET OR DEALER, WITHOUT PRIOR NOTICE 
OR MARGIN CALL TO CUSTOMER. CUSTOMER 
SHALL BE LIABLE AND WILL PROMPTLY PAY IB 
UK AND/OR ITS AFFILIATES FOR ANY DEFICIEN-
CIES IN CUSTOMER’S ACCOUNT THAT ARISE 
FROM SUCH LIQUIDATION OR REMAIN AFTER 
SUCH LIQUIDATION. IB UK AND ITS AFFILIATES 
HAVE NO LIABILITY FOR ANY LOSS SUSTAINED 
BY CUSTOMER IN CONNECTION WITH SUCH 
LIQUIDATIONS (OR IF THE IB UK SYSTEM DELAYS 
EFFECTING, OR DOES NOT EFFECT, SUCH LIQUI-
DATIONS) EVEN IF CUSTOMER RE-ESTABLISHES 
ITS POSITION AT A WORSE PRICE.

ii. IB UK may allow Customer to pre-request the 
order of liquidation in event of a margin deficiency, 
but such requests are not binding on IB UK and 
its Affiliates and IB UK and its Affiliates retain sole 
discretion to determine the assets to be liquidated 
and the order/manner of liquidation. IB UK and/or its 
Affiliates may liquidate through any market or dealer, 
and IB UK or its Affiliates may take the other side 
of the transactions consistent with Applicable Laws. 
If IB UK liquidates any/all positions in Customer’s 
account, such liquidation shall establish Customer’s 
gain/loss and remaining indebtedness to IB UK and 
its Affiliates, if any. Customer shall reimburse and 
hold IB UK and its Affiliates harmless for all actions, 
omissions, costs, fees (including, but not limited to, 
attorney’s fees), or liabilities associated with any such 
transaction undertaken by IB UK and/or its Affiliates. 
If IB UK and/or its Affiliates executes an order for 
which Customer did not have sufficient equity, IB UK 
and its Affiliates have the right, without notice, to liq-
uidate the trade and Customer shall be responsible 
for any resulting loss and shall not be entitled to any 
resulting profit.

iii. If IB UK does not, for any reason, liquidate un-
der-margined positions, and issues a margin call, 
Customer must satisfy such call immediately by 
depositing funds. Customer acknowledges that even 
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if a call is issued, IB UK and/or its Affiliates still may 
liquidate positions at any time.

iv. Customer acknowledges that IB UK and its Af-
filiates also have the right to liquidate all or part of 
Customer’s positions without prior notice: (i) if any 
dispute arises concerning any Customer trade, (ii) 
upon any “Default” as described in Section 20 be-
low, or (iii) whenever IB UK and/or its Affiliates deems 
liquidation necessary or advisable for IB UK’s and/or 
its Affiliates’ protection

E. Margin Trading Acknowledgement: Customer ac-
knowledges that where credit is extended to Customer 
pursuant to margin loan facilities provided under the 
terms of this Agreement, it is likely to exceed a sum 
equivalent to GBP 25,000 (or as amended in the future 
by the Secretary of State for exemption from regula-
tion of consumer credit) at some stage. The maximum 
amount of the margin loan will be based on the ac-
count equity.

14. Marža 
A. Riziko obchodovania na maržu: Obchodovanie na 
maržu je vysoko rizikové a môže mať za následok 
stratu prostriedkov presahujúcu vklad klienta na účet. 
Klient prehlasuje, že čítal „Ustanovenia rizika obcho-
dovania na maržu“ (angl., orig. “Disclosure of Risks of 
Margin Trading”) poskytnuté IB UK oddelene.

B. Požiadavka priebežne udržovať dostatočnú mar-
žu: Transakcie na maržu podliehajú požiadavkám na 
počiatočnú a udržiavaciu maržu stanovenú burzami, 
zúčtovacími centrami a regulátormi a tiež akýmkoľvek 
ďalším maržovým požiadavkám stanovených IB UK 
a/alebo jeho Partnermi, ktoré môžu byť vyššie („Mar-
žové požiadavky“). IB UK MÔŽE ZMENIŤ MARŽOVÉ 
POŽADAVKY PRE AKÉHOKOĽVEK KLIENTA ALEBO 
VŠETKÝCH KLIENTOV ZÁROVEŇ PRE AKÉKOĽVEK 
OTVORENÉ POZÍCIE ALEBO AKÉKOĽVEK NOVÉ 
POZÍCIE KEDYKOĽVEK, PODĽA VLASTNÉHO UVÁ-
ŽENIA IB UK. Klienti budú sledovať svoje účty tak, 
aby účet vždy disponoval dostatočným kapitálom na 
pokrytie maržových požiadaviek. IB UK a/alebo jeho 
Partneri môžu odmietnuť akýkoľvek príkaz, ak účet 
nemá dostatok prostriedkov na pokrytie maržových 
požiadaviek a môžu pozdržať spracovanie akého-
koľvek príkazu behom zisťovania stavu marže. Klient 
bude vždy udržovať, bez toho aby bol upozorňovaný 
a žiadaný, dostatočné prostriedky k priebežnému kry-
tiu maržových požiadaviek. Klient musí vždy uspokojiť 
akúkoľvek maržovú požiadavku vypočítanú IB UK a/
alebo jeho Partnermi.

C. IB UK nebude vydávať výzvu na doplnenie marže: 
IB UK nemusí upozorniť Klienta na akýkoľvek nedo-
statok marže podľa maržových požiadaviek v predsti-
hu pred uplatnením svojich práv IB UK a/alebo jeho 
Partnerov danými touto Zmluvou. Klient si je vedomý, 
že IB UK spravidla nebude vydávať výzvu na doplne-
nie marže; spravidla nebude pripisovať prostriedky 
na Klientov účet tak, aby boli vyrovnané intradenné 
maržové nedostatky, alebo nedostatky marže cez noc; 
a je oprávnené k likvidácií pozícií na účte za účelom 
zaistenia dostatku marže pre maržové požiadavky bez 
predchádzajúceho upozornenia.

D. Likvidácia pozícií a vyrovnávacie transakcie:

i. KEDYKOĽVEK KLIENTOV ÚČET NEMÁ DOSTA-
TOK PROSTRIEDKOV K USPOKOJENIU MAR-
ŽOVÝCH POŽIADAVIEK, ALEBO JE V SCHODKU, 
IB UK A/ALEBO JEHO PARTNERI MAJÚ PRÁVO 
PODĽA SVOJHO UVÁŽENIA, ALE NIE POVINNOSŤ, 
LIKVIDOVAŤ VŠETKY, ALEBO AKÚKOĽVEK ČASŤ 
KLIENTOVÝCH POZÍCIÍ NA AKOMKOĽVEK IB UK 
ÚČTE KLIENTA (okrem účtov označených ako „In-
dividual Retirement Account“, alebo „IRA“), INDIVI-
DUÁLNOM ALEBO SPOLOČNOM, KEDYKOĽVEK 
A  AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM CEZ AKÝKOĽVEK 

TRH ALEBO DEALERA, BEZ PREDCHÁDZAJÚCE-
HO UPOZORNENIA, ALEBO ZASLANIA POŽADAV-
KY NA DOPLNENIE MARŽE KLIENTOVI. KLIENT JE 
ZODPOVEDNÝ A BEZ ODKLADU ZAPLATÍ IB UK A/
ALEBO JEHO PARTNEROM, AKÉKOĽVEK ROZDIE-
LY NA ÚČTE KLIENTA, KTORÉ VZÍDU Z TAKEJTO 
LIKVIDÁCIE, ALEBO ZOSTANÚ PO TAKEJTO LIK-
VIDÁCII. IB UK A/ALEBO JEHO PARTNERI NEMÁ-
JÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK 
STRATU, KTORÚ KLIENT UTRPÍ V SÚVISLOSTI 
S TAKOUTO LIKVIDÁCIOU (ALEBO AK SA IB UK 
SYSTÉM ONESKORÍ PRI USKUTOČŇOVANÍ, ALE-
BO NEUSKUTOČNENÍ TAKEJTO LIKVIDÁCIE) AJ 
AK KLIENT ZNOVU OTVORÍ ROVNAKÚ POZÍCIU 
ZA HORŠIU CENU.

ii. IB UK môže umožniť klientovi zažiadať v predstihu 
o príkaz k likvidácii v prípade nedostatočnej marže, 
ale tieto žiadosti nie sú pre IB UK a jeho Partnerov 
záväzné a IB UK a jeho Partneri si ponechávajú prá-
vo vlastného uváženia k určeniu aktív, ktoré budú 
likvidované a poradie/spôsob likvidácie. IB UK a/
alebo jeho Partneri môžu uskutočniť likvidáciu cez 
akýkoľvek trh alebo dealera, IB UK a/alebo jeho 
Partneri môžu byť protistranou týchto transakcií 
v súlade s Použiteľnými zákonmi a reguláciami. Ak IB 
UK zlikviduje akúkoľvek/všetky pozície na účte klien-
ta, takáto likvidácia vo svojom dôsledku určí klientov 
zisk/ stratu a zostávajúce zadlženie voči IB UK a jeho 
Partnerom, ak nejaké existuje. Klient odškodní IB UK 
a/alebo jeho Partnerov a nebude IB UK a/alebo jeho 
Partnerov činiť zodpovednými za akékoľvek úkony, 
zanedbania, náklady, poplatky (vrátane, ale nielen, 
poplatkov právneho zastúpenia), alebo povinnosti 
súvisiace s takouto transakciou uskutočnenou IB UK 
a/alebo jeho Partnermi.  Ak IB UK a/alebo jeho Part-
neri vyplnia príkaz, pre ktorý klient nemal dostatok 
prostriedkov, IB UK a/alebo jeho Partneri majú právo, 
bez upozornenia, zlikvidovať takýto obchod a klient 
bude zodpovedný za prípadnú vzniknutú stratu a ne-
bude mať nárok na žiaden vzniknutý zisk.

iii. Pokiaľ  IB UK z akéhokoľvek dôvodu nezlikviduje 
pozície s nedostatočným krytím marže a vydá výzvu 
na doplnenie marže, klient musí poslúchnuť takúto 
požiadavku okamžitým vložením finančných pro-
striedkov. Klient si je vedomý, že aj po vydaní výzvy 
IB UK a/alebo jeho Partneri môžu kedykoľvek zlikvi-
dovať klientove pozície.

iv. Klient si je vedomý, že IB UK a/alebo jeho Partneri 
majú tiež právo zlikvidovať časť alebo všetky kliento-
ve pozície bez predchádzajúceho upozornenia: (i) ak 
vznikne nejaký spor týkajúci sa nejakého obchodu 
klienta, (ii) v prípade akéhokoľvek “Porušenia pod-
mienok“ podľa odst. č. 16 nižšie, alebo (iii) kedy-
koľvek IB UK a/alebo jeho Partneri budú považovať 
likvidáciu za nevyhnutnú, alebo vhodnú pre svoju 
vlastnú ochranu.

15. Universal Accounts
IB UK utilizes the services of its U.S. affiliate Interactive 
Brokers LLC (“IB LLC”) to execute, clear and carry 
position and assets for Customer accounts. An IB 
UK Universal Account is two underlying accounts on 
the books and records of IB LLC: an SEC-regulated 
securities account and a CFTC-regulated commodity 
account. Customer authorizes transfers between the 
securities and commodity accounts to cover Margin 
Requirements and other obligations, and acknowledg-
es IB UK may liquidate positions to cover obligations 
in the other account. Customer authorizes IB UK to 
provide combined confirmations/statements for both 
accounts. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT 
ONLY ASSETS IN THE SECURITIES ACCOUNT ARE 
COVERED BY SIPC PROTECTION AND EXCESS 
COVERAGE AND NOT ASSETS IN THE COMMODITY 
ACCOUNT.

15. Univerzálne účty

IB UK využíva služby svojej pridruženej organizácie 
z  USA Interactive Brokers LLC (“IB LLC”) k realizá-
cii,zúčtovaniu a držaniu pozícii a aktív na klientských 
účtoch. Univerzálny účet IB UK je v účtovníctve 
a záznamoch IB LLC zložený z dvoch podkladových 
účtoch: účtu cenných papierov podliehajúceho regu-
lácii SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) 
a komoditného účtu podliehajúceho regulácii CFTC 
(Commodity Futures Trading Commission). Klient 
schvaľuje prevody medzi účtom cenných papierov 
a komoditným účtom za účelom pokrytia maržových 
požiadaviek a iných záväzkov a je si vedomý, že IB 
UK môže likvidovať pozície na jednom účte, aby po-
krylo záväzky na druhom účte. Klient oprávňuje IB UK 
k poskytovaniu spoločných potvrdení/výkazov pre obe 
účty. Klient si je vedomý, že iba aktíva na účte cenných 
papierov sú predmetom SIPC krytia a dodatočného 
krytia, ale nie aktíva na komoditnom účte.

16. United Kingdom Client Money and 
Custody Rules
IB LLC is located outside of the United Kingdom and 
IB LLC may deposit and hold money, securities, and 
other assets (including, but not limited to, collateral 
and safe custody investments) on behalf of Custom-
er in accounts that are located outside of the United 
Kingdom. The legal, regulatory, and settlement regime 
applicable to IB LLC and to the entities in which Cus-
tomer’s money, securities and other assets will be held 
will be different from that of the United Kingdom (i.e., 
any client money and custody Rules promulgated by 
the FCA will not apply). Among other things, different 
practices for the separate identification of Customer’s 
money, securities and other assets are held, Custom-
er’s money, securities and assets may be treated dif-
ferently from the position that would apply if the money, 
securities or assets were held in the United Kingdom. 
To the extent that IB LLC holds Customer money, se-
curities, or other assets, IB LLC will hold such money, 
securities, and assets in accordance with the rules of 
the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) 
and the U.S. Commodity Futures Trading Commission 
(“CFTC”), as applicable.

16. Pravidlá Spojeného kráľovstva pre správu 
prostriedkov klientov a custody služby
IB LLC má sídlo mimo Spojené kráľovstvo a IB LLC 
môže vkladať peniaze, cenné papiere a iné aktíva 
(vrátane, ale nevynímajúc, kolaterál a investície do 
úschovy) menom klienta na účty, ktoré sú umiestnené 
mimo Spojené kráľovstvo. Právny, regulatórny a zúčto-
vací režim platný pre IB LLC a pre subjeky, u ktorých 
budú umiestnené  klientské peniaze, cenné papiere a 
iné aktíva, bude iný než v Spojenom kráľovstve (napr. 
Nebudú sa na ne vzťahovať akékoľvek pravidlá pre 
správu prostriedkov klientov a custody služieb vyhlá-
senej FCA). Mimo iné, sú uplatňované iné postupy pre 
určenie oddelených klientských peňazí, cenných pa-
pierov a iných aktív. S klientskými peniazmi, cennými 
papiermi a aktívami, môže byť zachádzané inak než 
keby tieto peniaze, cenné papiere alebo aktíva boli 
umiestnené v Spojenom kráľovstve. Pokiaľ IB LLC 
bude držať klientské peniaze, cenné papiere alebo iné 
aktíva, bude tak činiť v súlade s rozsahom platných 
pravidiel americkej Komisie pre burzy a cenné papi-
ere. (U.S.Securities and Exchange Commision alebo 
„SEC“) a americkej Komisie pre obchodovanie s futu-
res a komoditami (CommodityFutures Trading Commi-
ssion alebo „CFTC“).

17. Short Sales
Customer acknowledges that short sales must be 
done in a margin account, subject to Margin Require-
ments, and that if IB UK and/or its Affiliates cannot bor-
row stock (or re-borrow after a recall notice) IB UK and/
or its Affiliates may buy-in stock on Customer’s behalf, 
without notice to Customer, to cover short positions 
and Customer is liable for any losses/costs.

17. Predaj na krátko
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Klient si je vedomý, že predaje nakrátko musia byť 
uskutočnené na maržovom účte, podliehajúc maržo-
vých požiadavkám; a že pred uskutočnením predaja 
nakrátko IB  UK a/alebo jeho Partneri musia byť 
presvedčení, že môžu zapožičať akciu k dodaniu; a že 
ak IB UK a/alebo jeho Partneri nemôžu zapožičať akciu 
(alebo znovu-zapožičať po požiadavke na navrátenie), 
IB UK a/alebo jeho Partneri môžu nakúpiť akciu klien-
tovým menom bez upozornenia klienta a klient je zod-
povedný za akékoľvek prípadné straty/náklady.

18. IB UK's Right to Loan/Pledge Customer 
Assets
As allowed by Applicable Laws, IB UK and/or its Af-
filiates are authorized by Customer to lend to itself 
or others Customer securities or assets. IB UK and/
or its Affiliates may, without notice, pledge, re-pledge, 
hypothecate or re -hypothecate Customer securities 
and assets, separately or together with those of other 
customers, for any amount due in any IB UK account 
in which Customer has an interest, without retaining 
in IB UK’s or its Affiliates’ possession or control a like 
amount of assets. For loans of securities, IB UK and/or 
its Affiliates may receive financial and other benefits to 
which Customer is not entitled. Such loans could limit 
Customer’s ability to exercise securities’ voting rights.

18. Právo IB UK zapožičať/zastaviť aktíva 
klienta
Ako to umožňujú Použiteľné zákony, IB UK a/alebo 
jeho Partneri sú oprávnení zákazníkom, požičiavať si 
alebo iným klientom, cenné papiere alebo aktíva klien-
ta. IB UK a/alebo jeho Partneri môžu bez upozornenia 
zastaviť, opätovane zastaviť, postúpiť, alebo opätova-
ne postúpiť klientove cenné papiere alebo aktíva, od-
delene alebo spoločne s cennými papiermi a aktívami 
iných klientov, v akejkoľvek splatnej čiastke z akého-
koľvek účtu IB UK, kde je klient zainteresovaný, bez 
zachovania vlastníctva alebo kontroly IB UK a/alebo 
jeho Partnerov nad daným množstvom aktív. Za zapo-
žičanie cenných papierov IB UK a/alebo jeho Partneri 
môžu obdržať finančnú alebo inú odmenu, na ktorú 
klient nemá právo. Takéto pôžičky môžu obmedziť 
klientovu možnosť uplatniť hlasovacie práva súvisiace 
s cennými papiermi.

19. Security Interest
All Customer assets of any kind held by or on behalf 
of IB UK and/or its Affiliates for Customer’s account 
are hereby pledged to IB UK and/or its Affiliates and 
are subject to a perfected first priority lien and security 
interest in their favor to secure performance of obliga-
tions and liabilities to IB UK and/or its Affiliates arising 
under this or any other Agreement.

19. Zástavné právo
Všetky aktíva akéhokoľvek druhu držané IB UK a/ale-
bo jeho Partnermi, alebo menom IB UK a/alebo jeho 
Partnerov pre klientov účet sú týmto zastavené IB UK 
a/alebo jeho Partnermi a sú predmetom dokonalého 
zástavného práva najvyššej priority a zástavného práva 
v prospech IB UK a/alebo jeho Partnerov k zabezpeče-
niu plnenia záväzkov a povinností k IB UK a/alebo jeho 
Partnerom pochádzajúcich z tejto alebo akejkoľvek inej 
Zmluvy.

20. Event of Default
A “Default” occurs automatically, without notice upon: 
(i) Customer breach/repudiation of any agreement 
with IB UK and/or any of its Affiliates; (ii) Customer’s 
failure to provide assurance satisfactory to IB UK of 
performance of an obligation, after request from IB UK 
in IB UK’s sole discretion; (iii) proceedings by/against 
Customer under any bankruptcy, insolvency, or similar 
law; (iv) assignment for the benefit of Customer’s cred-
itors; (v) appointment of a receiver, trustee, liquidator or 
similar officer for Customer or Customer property; (vi) 
Customer representations being untrue or misleading 
when made or later becoming untrue; (vii) legal incom-

petence of Customer; (viii) proceeding to suspend 
Customer business or license by any regulator or or-
ganization; (ix) IB UK having reason to believe that any 
of the foregoing is likely to occur imminently.

Customer unconditionally agrees that, upon a De-
fault, IB UK may terminate any or all IB UK’s and/or 
its Affiliates’ obligations to Customer and IB UK and 
its Affiliates shall have the right in its discretion, but 
not the obligation, without prior notice, to liquidate 
all or any part of Customer’s positions in any IB UK 
account, individual or joint, at any time and any man-
ner and through any market or dealer. Customer shall 
reimburse and hold IB UK and its Affiliates harmless for 
all actions, omissions, costs, fees (including, but not 
limited to, attorney’s fees), or liabilities associated with 
any Customer Default or any transaction undertaken 
by IB UK and/or its Affiliates upon Default.

20. Prípady porušenia Zmluvy
“Porušenie Zmluvy“ nastáva automaticky bez upo-
zornenia v týchto prípadoch: (i) Klient poruší/odstúpi 
od akejkoľvek dohody s IB UK a/alebo ktorýmkoľvek 
z  jeho Partnerov ; (ii) Klient nedokáže poskytnúť 
podľa IB UK dostatočnú záruku plnenia záväzku, po 
požiadavke zo strany IB UK podľa vlastného uváže-
nia IB UK; (iii) existujú procesy vedené klientom/proti 
klientovi týkajúce sa akéhokoľvek bankrotu, platobnej 
neschopnosti, alebo podobného právneho stavu; (iv) 
postúpenie v prospech klientových veriteľov; (v) me-
novanie príjemcu, splnomocnenca, likvidátora, alebo 
podobného pracovníka k majetku klienta, alebo ku 
klientovi samotnému; (vi) Klientove vyjadrenia sú ne-
pravdivé alebo zavádzajúce v okamžiku tvrdenia, alebo 
ak sa tak preukáže neskôr; (vii) právnej nespôsobilosti 
klienta; (viii) proces k pozastaveniu klientovho podni-
kania alebo licencie akýmkoľvek regulátorom, alebo 
organizáciou; (ix) IB UK získa dôvodné podozrenie, že 
bezprostredne nastane čokoľvek z vyššie uvedeného.

Klient bezpodmienečne súhlasí, že v prípade po-
rušenia Zmluvy, IB  UK môže zrušiť akýkoľvek/všetky 
záväzky voči klientovi a IB UK a jeho Partneri budú mať 
právo podľa svojho uváženia, nie povinnosť, zlikvido-
vať všetky, alebo akúkoľvek časť klientových pozícií na 
akomkoľvek IB UK účte, súkromnom či spoločnom, 
kedykoľvek a akokoľvek a cez akýkoľvek trh, či ob-
chodníka. Klient odškodní IB UK a/alebo jeho Partne-
rov a nebude IB UK a/alebo jeho Partnerov činiť zod-
povednými za akékoľvek úkony, zanedbanie, náklady, 
poplatky (vrátanie, ale nielen, poplatkov právneho 
zastúpenia), alebo povinnosti súvisiace s akýmkoľvek 
porušením Zmluvy klientom, alebo akúkoľvek trans-
akciu uskutočnenú IB UK a/alebo jeho Partnerrmi pri 
porušení Zmluvy.

21. Suspicious Activity
If IB UK in its sole discretion believes that a Customer 
account has been involved in any fraud or crime or 
violation of laws or regulations, or has been accessed 
unlawfully, or is otherwise involved in any suspicious 
activity (whether victim or perpetrator or otherwise), IB 
UK may suspend or freeze the account or any priv-
ileges of the account, may freeze or liquidate funds 
or assets, or may utilize any of the remedies in this 
Agreement for a “Default”.

21. Podozrivé aktivity
Ak IB UK na základe svojho vlastného uváženia uzná, 
že klientov účet sa podieľa na akomkoľvek podvode 
alebo nezákonnom jednaní (či už ako obeť či pácha-
teľ, alebo v inom ohľade), IB UK môže pozastaviť či 
zmraziť účet alebo akékoľvek dostupné práva k účtu, 
môže zmraziť, alebo zlikvidovať peňažné prostriedky či 
aktíva, alebo môže využiť akékoľvek prostriedky využi-
teľné v prípade “Porušenia Zmluvy“.

22. Multi -Currency Function in IB UK Accounts
A. Customers may be able to trade products de-
nominated in different currencies using a base 

currency chosen by Customer. Upon purchase 
of a product denominated in a different currency 
from the base currency, a margin loan is created to 
fund the purchase, secured by the assets in Cus-
tomer’s accounts. If Customer maintains positions 
denominated in foreign currencies, IB UK and/or 
its Affiliates will calculate Margin Requirements by 
applying exchange rates specified by IB UK and/
or its Affiliates. IB UK WILL APPLY “HAIRCUTS” 
(A PERCENTAGE DISCOUNT ON THE FOREIGN 
CURRENCY EQUITY AMOUNT) TO REFLECT 
THE POSSIBILITY OF FLUCTUATING EXCHANGE 
RATES BETWEEN THE BASE CURRENCY AND 
THE FOREIGN CURRENCY. CUSTOMER MUST 
CLOSELY MONITOR MARGIN REQUIREMENTS 
AT ALL TIMES, PARTICULARLY FOR POSITIONS 
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES, BE-
CAUSE FLUCTUATION IN THE CURRENCY AND 
THE VALUE OF THE UNDERLYING POSITION CAN 
CAUSE A MARGIN DEFICIT.

B. Customer agrees that IB UK’s obligations to Cus-
tomer shall be denominated in: (i) the United States 
dollar; (ii) a currency in which funds were deposited by 
Customer or were converted at the request of Cus-
tomer, to the extent of such deposits and conversions; 
or (iii) a currency in which funds have accrued to the 
customer as a result of trading conducted on a desig-
nated contract market or registered derivatives trans-
action execution facility, to the extent of such accruals. 
Information regarding Customer’s currency conver-
sions is provided on the IB UK customer statements. 
Customer further agrees that IB UK and/or its Affiliates 
may hold customer funds in: (i) the United States; (ii) 
a money center country as defined by the US Com-
modity Exchange Act & regulations thereunder; or 
(iii) the country of origin of the currency. In addition, 
Customer acknowledges and authorizes IB UK and/
or its Affiliates to hold Customer’s funds outside the 
United States, in a jurisdiction that is neither a money 
center country nor the country of origin of the currency 
in order to facilitate Customer’s trading in investments 
denominated in that currency.

22. Multimenová funkcia na IB UK účtoch
A. Klienti môžu byť schopní obchodovať produkty de-
nominované v rôznych menách za použitia základnej 
meny zvolenej klientom. Pri nákupe produktu deno-
minovaného v mene odlišnej od meny základnej je 
vytvorená maržová pôžička na financovanie takéhoto 
nákupu, zaistená aktívami na účtoch klienta. Ak klient 
udržuje pozície denominované v cudzích menách, IB 
UK a/alebo jeho Partneri budú prepočítavať maržové 
požiadavky uplatnením výmenných kurzov určených 
IB UK a/alebo jeho Partnermi. IB UK BUDE UPLAT-
ŇOVAŤ „ZRÁŽKU“ (PERCENTUÁLNE ZNÍŽENIE 
HODNOTY MAJETKU V CUDZEJ MENE) ZA ÚČE-
LOM ZAPOČÍTANIA MOŽNOSTI KOLÍSANIA KURZU 
MEDZI ZÁKLADNOU A CUDZOU MENOU. KLIENT 
MUSÍ VŽDY STAROSTLIVO SLEDOVAŤ MARŽOVÉ 
POŽIADAVKY, PREDOVŠETKÝM TIE PRE POZÍCIE 
DENOMINOVANÉ V CUDZÍCH MENÁCH, PRETOŽE 
KOLÍSANIE MENY A HODNOTA VLASTNEJ POZÍCIE 
MÔŽU SPÔSOBIŤ NEDOSTATOK MARŽE. 

B. Klient súhlasí, že záväzky IB UK voči klientovi budú 
denominované v: (i) amerických dolároch (USD); (ii) 
mene, v ktorej boli peňažné prostriedky vložené na 
účet klientom, alebo do ktorej boli konvertované pod-
ľa požiadavky klienta, a to v rozsahu týchto vkladov 
a konverzií; alebo (iii) mene, v ktorej klientovi pribudli na 
účet ako dôsledok obchodovania uskutočnenom na 
určitom zmluvnom trhu, alebo registrovaným obchod-
ným zariadením s derivátmi v rozsahu týchto príbytkov. 
Informácie týkajúce sa klientových menových konver-
zií sú poskytované na IB UK výkazoch klienta. Klient 
ďalej súhlasí, že IB UK a/alebo jeho Partneri môžu 
držať peňažné prostriedky klienta v týchto krajinách: 
(i) Spojené štáty americké; (ii) v krajine definovanej ako 
finančné centrum podľa US Commodity Exchange Act 
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a následných regulácií; (iii) alebo krajine pôvodu danej 
meny. Klient si je tiež vedomý a oprávňuje IB UK a/
alebo jeho Partnerov k držaniu klientových peňažných 
prostriedkov mimo Spojené štáty americké v jurisdikcii, 
ktorá nie je ani krajinou finančného centra, ani krajinou 
pôvodu danej meny, za účelom umožniť klientovi ob-
chodovanie s investičnými nástrojmi denominovanými 
v danej mene.

23. Foreign Currency Exchange ("Forex") 
Transactions
A. HIGH RISKS OF FOREX TRADING: FOREX TRAD-
ING IS GENERALLY UNREGULATED, IS HIGHLY 
RISKY DUE TO THE LEVERAGE (MARGIN) IN-
VOLVED, AND MAY RESULT IN LOSS OF FUNDS 
GREATER THAN CUSTOMER DEPOSITED IN THE 
ACCOUNT. Customer acknowledges the “Risk Dis-
closure Statement for Forex Trading and Multi -Cur-
rency Accounts” provided separately by IB UK.

B. For Forex transactions, IB UK and/or its Affiliates 
generally will act as agent or riskless principal and 
charge a fee. IB UK may effect Forex transactions 
through an affiliate or third party, which may profit or 
lose from such transactions. Customer agrees that 
IB UK and/or its Affiliates may transfer to or from 
Customer’s regulated futures or securities account(s) 
from or to any of Customer’s non-regulated Forex 
account any funds or assets that may be required to 
avoid margin calls, reduce debit balances or for any 
other lawful reason.

C. Netting: (i) Netting by Novation. Each Forex trans-
action between Customer and IB UK will immediately 
be netted with all then existing Forex transactions be-
tween Customer and IB UK for the same currencies 
to constitute one transaction. (ii) Payment Netting. If 
on any delivery date more than one delivery of a cur-
rency is due, each party shall aggregate the amounts 
deliverable and only the difference shall be delivered. 
(iii) Close-Out Netting. If Customer: (a) incurs a mar-
gin deficit in any IB UK account, (b) defaults on any 
obligation to IB UK and/or its Affiliates, (c) becomes 
subject to bankruptcy, insolvency or other similar pro-
ceedings, or (d) fails to pay debts when due, IB UK 
and/or its Affiliates have the right but not the obliga-
tion to close-out Customer’s Forex transactions, liq-
uidate all or some of Customer’s collateral and apply 
the proceeds to any debt to IB UK and/or its Affiliates. 
(iv) Upon Close-Out Netting or any “Default”, all out-
standing Forex transactions will be deemed terminat-
ed as of the time immediately preceding the triggering 
event, petition or proceeding. (v) IB UK’s rights herein 
are in addition to any other rights IB UK has (whether 
by agreement, by law or otherwise).

D. Nothing herein constitutes a commitment of IB UK 
and/or its Affiliates to offer Forex transactions gener-
ally or to enter into any specific Forex transaction. IB 
UK and/or its Affiliates reserve the unlimited right to 
refuse any Forex order or to decline to quote a two-
way market in any currency.

23. Devízové transakcie (“Forex”)
A. VYSOKÉ RIZIKO PRI OBCHODOVANÍ FOREXU: 
OBCHODOVANIE FOREXU VŠEOBECNE NEPOD-
LIEHA REGULÁCII, JE VEĽMI RIZIKOVÉ Z DÔVODU 
VYSOKEJ FINANČNEJ PÁKY (MARŽE) A MÔŽE MAŤ 
ZA NÁSLEDOK STRATU PRESAHUJÚCU KLIENTOV 
VKAD NA ÚČET. Klient prehlasuje, že čítal a rozumie 
“Zoznámenie s rizikmi obchodovania forex a multimeno-
vých účtov“ (angl., orig. „Risk Disclosure Statement for 
Forex Trading and Multi-Currency Accounts ”) poskyt-
nuté oddelene IB UK (pozn. Súčasť dokumentu Prílohy)

B. Pre forexové transakcie, IB UK a/alebo jeho Partneri 
budú bežne jednať ako sprostredkovateľ, alebo bezrizi-
ková protistrana a účtovať poplatok. IB UK môže usku-
točniť forexové transakcie cez pridruženú organizáciu, 
alebo tretiu stranu, ktorá môže z takýchto transakcií 

mať zisk, alebo stratu. Klient súhlasí, že IB UK a/alebo 
jeho Partneri môžu previesť na alebo z klientovho re-
gulovaného futures účtu alebo účtu cenných papierov 
na alebo z klientových neregulovaných forexových úč-
tov akékoľvek prostriedky alebo aktíva, ktoré by mohli 
byť potrebné k zabráneniu výzvy na doplnenie marže, 
ku zníženiu debetných zostatkov, alebo z akéhokoľvek 
iného zákonného dôvodu. 

C. Bilancovanie: (i) Bilancovanie protizápisom. Každá fo-
rexová transakcia medzi klientom a IB UK bude bilanco-
vaná so všetkými existujúcimi forexovými transakciami 
medzi klientom a IB UK v tej istej mene, aby dohromady 
predstavovali jednu transakciu. (ii) Bilancovanie platieb. 
Ak v akýkoľvek deň dodania je plánované viac než jed-
no dodanie tej istej meny, každá strana sčíta dodávané 
množstvo a bude dodaný iba výsledný rozdiel. (iii) Záve-
rečné vyrovnanie pohľadávok a záväzkov. Ak klient: (a) 
spôsobí nedostatok marže na akomkoľvek IB UK účte, 
(b) nedodrží akýkoľvek záväzok voči IB UK a/alebo jeho 
Partnerom, (c) dostane sa do situácie bankrotu, pla-
tobnej neschopnosti alebo iného podobného procesu, 
alebo (d) nezaplatí splatné dlhy, IB UK a/alebo jeho Part-
neri majú právo, ale nie povinnosť, likvidovať klientovi 
forexové transakcie, zlikvidovať všetky, alebo niektoré 
z klientových zástav a použiť výťažok na akýkoľvek dlh 
voči IB UK a jeho Partnerom. (iv) Pri záverečnom vyrov-
naní pohľadávok a záväzkov alebo akomkoľvek “Poru-
šení Zmluvy“, všetky otvorené forexové transakcie budú 
považované za ukončené k okamžiku bezprostredne 
predchádzajúcemu príčinnú udalosť, žiadosť, alebo 
proces. (v) Uvedené práva sú dodatkom k akýmkoľvek 
iným právam, ktoré IB UK má (či už z tejto Zmluvy, dané 
zákonom alebo iným spôsobom).

D. Nič z uvedeného neznamená záväzok IB UK a/alebo 
jeho Partnerov bežne ponúkať forexové transakcie, ale-
bo vstúpiť do akejkoľvek špecifickej forexovej transak-
cie. IB UK a/alebo jeho Partneri si vyhradzujú neobme-
dzené právo odoprieť akýkoľvek forexový príkaz, alebo 
odmietnuť kótovať obojsmerný trh akejkoľvek meny.

24. Commodity Options and Futures Not 
Settled in Cash
Customer acknowledges that: (A) commodity options 
cannot be exercised and must be closed out by off-
set; and (B) for futures contracts that settle not in cash 
but by physical delivery of the commodity (including 
currencies not on IB UK’s Deliverable Currency List), 
Customer cannot make or receive delivery. If Customer 
has not offset a commodity option or physical deliv-
ery futures position prior to the deadline on the IB UK 
website, IB UK and its Affiliates are authorized to roll or 
liquidate the position or liquidate any position or com-
modity resulting from the option or futures contract, 
and Customer is liable for all losses/costs.

24. Opcie na komodity a futures 
nevysporiadané v hotovosti
Klient si je vedomý, že: (A) opcie na komodity ne-
môžu byť uplatnené a musia byť uzavreté opačnou 
transakciou; a že (B) pre futures kontrakty, ktoré 
nie sú vysporiadávané v hotovosti, ale dodávkou 
komodity (vrátanie mien, ktoré nie sú uvedené na 
IB UK zozname dodateľných mien), klient nemôže 
uskutočniť či obdržať dodanie. Ak klient neuzavrie 
pozíciu na opciu na komoditu či futures kontraktu 
na fyzické dodanie pred lehotou uvedenou na in-
ternetových stránkach IB UK, IB UK a jeho Partneri 
sú oprávnení rolovať alebo zlikvidovať danú pozíciu 
alebo akúkoľvek pozíciu, alebo komoditu vzniknutú 
z danej opcie, alebo futures kontraktu a klient je zod-
povedný za všetky vzniknuté straty/náklady.

25. Commissions and Fees, Interest Charges, 
Funds
Commissions and fees are as specified on the IB UK 
website unless otherwise agreed in writing by an officer 
of IB UK. Customer acknowledges that IB UK deducts 
commissions/fees from Customer accounts, which 

will reduce account equity. Positions will be liquidat-
ed if commissions or other charges cause a margin 
deficiency. Changes to commissions/fees are effective 
immediately upon either of: posting on the IB UK web-
site or email or other written notice to Customer. IB UK 
shall pay credit interest to and charge debit interest 
from Customer at interest rates and terms on the IB 
UK website. Customer funds will not be disbursed until 
after transactions are settled. Terms and conditions 
for deposit and withdrawal of funds (including holding 
periods) are as specified on the IB UK website. Your 
IBroker’s commissions and fees are governed by the 
agreement with your IBroker and are not included in 
the commissions and fees specified on the IB UK web-
site. Your IBroker, not IB UK, is responsible for agree-
ing with Customer and making adequate disclosure of, 
the commissions and fees the IBroker is applying to 
Customer in addition to those specified on the IB UK 
website.

25. Provízie a poplatky, úroky, finančné 
prostriedky
Provízie a poplatky sú špecifikované na interneto-
vých stránkach IB UK, ak nie je písomne potvrdené 
inak oprávneným zamestnancom IB UK. Klient si je 
vedomý, že IB UK odčíta provízie/poplatky z účtu 
klienta, čo znižuje zostatok na účte. Pozície budú 
zlikvidované, ak zaúčtovanie provízie, alebo iných 
poplatkov spôsobí nedostatok marže. Zmeny tý-
kajúce sa provízií/poplatkov vstupujú do platnosti 
okamžite nasledujúcimi spôsobmi: zverejnením na 
internetových stránkach IB UK alebo oznámením 
e-mailom alebo inou písomnou formou klientovi. IB 
UK klientovi zaplatí úrok z vkladu a odčíta debetný 
úrok podľa úrokových sadzieb a podmienok na in-
ternetových stránkach IB UK. Klientove prostriedky 
nebudú vyplatené skôr, než budú transakcie vyspo-
riadané. Podmienky vkladu a  výberu prostriedkov 
(vrátane zadržiavacích lehôt) sa riadia podľa infor-
mácií na internetových stránkach IB UK. Komisie 
a poplatky u vášho IBrokera sú určené zmluvou s 
vaším IBrokerom a nie sú zahrnuté v komisiách a 
poplatkoch špecifikovaných na stránkach IB UK. 
Váš IBroker, nie IB UK, je zodpovedný za dohodu 
s klientom a zoznámením ho s komisiami a poplat-
kami, ktoré IBroker účtuje nad rámec tých, ktoré sú 
špecifikované na stránkach IB UK.

26. Account Deficits
If a cash account incurs a deficit, margin interest 
rates will apply until the balance is repaid, and IB 
UK has the right, but not the obligation, to treat the 
account as a margin account. CUSTOMER AGREES 
TO PAY REASONABLE COSTS OF COLLECTION 
FOR ANY UNPAID CUSTOMER DEFICIT, INCLUD-
ING ATTORNEYS’ AND COLLECTION AGENT 
FEES.

26. Schodky účtu
Ak vznikne schodok na hotovostnom účte, uplatnia 
sa maržové úrokové sadzby, kým nie je doplatený 
rozdiel a  IB UK má právo, ale nie povinnosť, zachá-
dzať s účtom ako maržovým. Klient súhlasí, že zaplatí 
opodstatnené náklady spojené s vymáhaním akého-
koľvek klientom nesplateného dlhu, vrátane poplatkov 
právnych zástupcov a poplatkov zástupcom pre vy-
máhanie dlhu.

27. Risks of Foreign Markets;  
After Hours Trading
Customer acknowledges that trading securities, op-
tions, futures, currencies, or any product on a foreign 
market is speculative and involves high risk. There also 
are special risks of trading outside ordinary market 
hours, including risk of lower liquidity, higher volatility, 
changing prices, un-linked markets, news announce-
ments affecting prices, and wider spreads. Customer 
represents that Customer is knowledgeable and able 
to assume these risks.
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27. Riziká zahraničných trhov a obchodovanie 
po riadnych obchodných hodinách
Klient si je vedomý, že obchodovanie s cennými pa-
piermi, opciami, futures, menami alebo akýmkoľvek 
iným produktom na zahraničnom trhu je špekulatívne 
a zahŕňa vysoké riziko. Sú tu tiež neštandardné riziká 
pri obchodovaní mimo riadne tržné obchodné hodiny, 
vrátane rizika menšej likvidity, vyššej volatility, zmeny 
cien, neprepojených trhov, vyhlasovania správ ovplyv-
ňujúcich ceny a širších spreadov. Klient prehlasuje, že 
je schopný/á pochopiť a predpokladať tieto riziká.

28. Knowledge of Securities, Warrants and 
Options; Corporate Actions
Customer acknowledges Customer’s responsibility for 
knowing the terms of any securities, options, warrants 
or other products in Customer’s account, including 
upcoming corporate actions (e.g., tender offers, reor-
ganizations, stock splits, etc.). IB UK and its Affiliates 
have no obligation to notify Customer of deadlines or 
required actions or dates of meetings, nor are IB UK 
and its Affiliates obligated to take any action without 
specific written instructions sent by Customer to IB UK 
electronically through the IB UK website.

28. Znalosti o cenných papieroch, warrantoch 
a opciách; firemné udalosti
Klient si je vedomý svojej zodpovednosti poznať pod-
mienky obchodovania akéhokoľvek cenného papieru, 
opcie, warrantu, alebo iného produktu na svojom 
účte, vrátane budúcich firemných udalostí (napr. verej-
né ponuky, reorganizácie, štiepenie akcií, atď.). IB UK 
a jeho Partneri nemajú žiadnu povinnosť oznamovať 
klientovi lehoty, potrebné jednania alebo dáta firem-
ných schôdzok, rovnako ako IB UK a jeho Partneri nie 
sú povinní akokoľvek jednať bez špecifických inštrukcií 
v písanej forme zaslané IB UK klientom elektronicky cez 
internetové stránky IB UK.

29. Quotes, Market Information, Research 
and Internet Links
Quotes, news, research and information accessible 
through IB UK (including through links to outside web-
sites) (“Information”) may be prepared by independent 
providers (“Provider”). The Information is the proper-
ty of IB UK and/or its Affiliates, the Providers or their 
licensors and is protected by law. Customer agrees 
not to reproduce, distribute, sell or commercially ex-
ploit the Information in any manner without written 
consent of IB UK or the Providers. IB UK reserves the 
right to terminate access to the Information. None of 
the Information constitutes a recommendation by IB 
UK and/or its Affiliates or a solicitation to buy or sell. 
Neither IB UK (including its Affiliates) nor the Providers 
guarantee accuracy, timeliness, or completeness of 
the Information, and Customer should consult an ad-
visor before making investment decisions. RELIANCE 
ON QUOTES, DATA OR OTHER INFORMATION IS 
AT CUSTOMER’S OWN RISK. IN NO EVENT WILL IB 
UK, ITS AFFILIATES, OR THE PROVIDERS BE LIABLE 
FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR 
INDIRECT DAMAGES ARISING FROM USE OF THE 
INFORMATION. THERE IS NO WARRANTY OF ANY 
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE 
INFORMATION, INCLUDING WARRANTY OF MER-
CHANTIBILITY, WARRANTY OF FITNESS FOR A PAR-
TICULAR USE, OR WARRANTY OF NON-INFRINGE-
MENT. IB UK and/or its Affiliates and the Provider are 
not responsible for determining whether Customer is 
entitled to receive or subscribe to any research acces-
sible through the IB UK website or for Customer com-
pliance with applicable rules in relation to subscription 
to any research. Customer undertakes to notify IB UK 
if Customer considers not to be entitled to accept and 
retain access to any research listed on the IB UK web-
site. Subscription to research is subject to the charges 
disclosed on the IB UK website. Customer may pay for 
the subscription directly from Customer’s own resourc-
es, from a separate research payment account, or as 
otherwise permitted under Applicable Laws.

29. Kotácie, tržné informácie, prieskum 
a internetové odkazy
Kotácie, správy, prieskum a informácie prístupné cez 
IB UK (vrátane cez odkazy na iné stránky), („Informá-
cie“) môžu byť pripravené nezávislými poskytovateľmi 
(“Poskytovateľ“). Tieto informácie sú vlastníctvom 
IB UK a/alebo jeho Partnerov, Poskytovateľov alebo 
vlastníkov licencie a sú chránené zákonom. Klient 
prehlasuje, že žiadnym spôsobom nebude tieto in-
formácie kopírovať, distribuovať, predávať, alebo vy-
užívať na komerčné účely bez písomného súhlasu IB 
UK alebo daných poskytovateľov. IB UK si vyhradzuje 
právo zamedziť prístup k týmto informáciám. Žiadna 
z týchto informácií nepredstavuje odporúčanie IB UK 
a/alebo jeho Partnerov, alebo navádzanie ku kúpe 
alebo predaju. Ani IB UK (vrátane jeho Partnerov) 
ani Poskytovatelia nezaručujú presnosť, včasnosť, 
alebo úplnosť informácií a klient by mal vyhľadať po-
radcu pred uskutočňovaním investičných rozhodnutí. 
SPOLIEHANIE SA NA KOTÁCIE, DÁTA, ALEBO INÉ 
INFORMÁCIE JE NA ZODPOVEDNOSŤ KLIENTA. 
IB UK, JEHO PARTNERI ALEBO POSKYTOVATE-
LIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ 
ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, MIMORIADNE, ALEBO 
NEPRIAME ÚJMY VZNIKNUTÉ Z POUŽITIA INFOR-
MÁCIÍ. ZA INFORMÁCIE NIE JE NIJAKO RUČENÉ, 
PRIAMO ANI NEPRIAMO, ROVNAKO AKO NIE JE 
ZARUČENÁ ICH OBCHODOVATEĽNOSŤ, VYUŽITEĽ-
NOSŤ, ALEBO NEOMYLNOSŤ. 

IB UK a/alebo jeho Partneri a Poskytovatelia nie sú 
zodpovední za určenie, či má klient nárok obdržať či 
odoberať akýkoľvek platený obsah, prístup cez inter-
netové stránky IB UK alebo určenie, či klient odobera-
ním plateného obsahu neporušuje nejaké použiteľné 
zákony. Klient súhlasí, že upozorní IB UK, pokiaľ 
dôjde k záveru, že by mu nemalo byť povolené prijať 
a prijímať akýkoľvek platený obsah na internetových 
stránkach IB UK. Odber plateného obsahu je spoplat-
nený podľa cenníka na stránkach IB UK. Klient môže 
zaplatiť za odber priamo z vlastných zdrojov, z odde-
leného účtu pre platbu poplatkov odberu plateného 
obsahu alebo inak, ako je povolené podľa poplatkov 
odberu plateného obsahu alebo inak, ako je povolené 
podľa použitelných zákonov.

30. License to Use IB UK Software
IB UK grants Customer a non-exclusive, non-transfer-
able license to use IB UK’s and its Affiliates’ Software 
(“IB UK Software”) solely as provided herein. Title to IB 
UK Software and updates shall remain the sole prop-
erty of IB UK and/or its Affiliates, including all patents, 
copyrights and trademarks. Customer shall not sell, 
exchange, or transfer the IB UK Software to others. 
Customer shall not copy, modify, translate, decompile, 
reverse engineer, disassemble or reduce to a human 
readable form, or adapt, the IB UK Software or use it 
to create a derivative work, unless authorized in writing 
by an officer of IB UK. IB UK and/or its Affiliates are 
entitled to immediate injunctive relief for threatened 
breaches of these undertakings.

30. Licencia k užívaniu IB UK Software
IB UK poskytuje klientovi nevýhradnú, neprevoditeľnú 
licenciu k užívaniu software IB UK a/alebo jeho Partne-
rov („IB UK software“) výhradne podľa tu uvedených 
podmienok. Zákonný nárok na IB UK software a aktua-
lizácie zostanú výhradne majetkom IB UK a/alebo jeho 
Partnerov vrátane všetkých patentov, autorských práv 
obchodných značiek. Klient nepredá, nevymení, alebo 
neprevedie IB UK software inej osobe. Klient nebude 
kopírovať, upravovať, prekladať, dekompilovať, spätne 
analyzovať, rozoberať alebo redukovať do formy či-
tateľnej človeku alebo prispôsobovať IB UK software 
alebo čokoľvek využívať k vytvoreniu druhotného diela 
bez písomného súhlasu splnomocneného zamestnan-
ca IB UK. IB UK a/alebo jeho Partneri sú oprávnení 
podniknúť predbežné opatrenia pri hroziacom poruše-
ní týchto záruk.

31. LIMITATION OF LIABILITY AND 
LIQUIDATED DAMAGES PROVISION
CUSTOMER ACCEPTS IB UK’S AND ITS AFFILATE’S 
TECHNOLOGY, SOFTWARE AND TRADING SYS-
TEM (“IB UK SYSTEM”) “AS IS”, AND WITHOUT 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRAN-
TIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR USE, PURPOSE OR APPLICATION; 
TIMELINESS; FREEDOM FROM INTERRUPTION; OR 
ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM TRADE 
USAGE, COURSE OF DEALING OR COURSE OF 
PERFORMANCE. UNDER NO CIRCUMSTANCES 
SHALL IB UK AND ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR 
ANY PUNITIVE, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR 
CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGES, INCLUDING 
LOSS OF BUSINESS, PROFITS OR GOODWILL. IB 
UK AND ITS AFFILIATES SHALL NOT BE LIABLE TO 
CUSTOMER BY REASON OF DELAYS OR INTER-
RUPTIONS OF SERVICE OR TRANSMISSIONS, OR 
FAILURES OF PERFORMANCE OF THE IB UK SYS-
TEM, REGARDLESS OF CAUSE, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THOSE CAUSED BY HARDWARE 
OR SOFTWARE MALFUNCTION; GOVERNMENTAL, 
EXCHANGE OR OTHER REGULATORY ACTION; 
ACTS OF GOD; WAR, TERRORISM, OR IB UK’S OR 
ITS AFFILIATES’ INTENTIONAL ACTS. CUSTOMER 
RECOGNIZES THAT THERE MAY BE DELAYS OR 
INTERRUPTIONS IN THE USE OF THE IB UK SYS-
TEM, INCLUDING, FOR EXAMPLE, THOSE CAUSED 
INTENTIONALLY BY IB UK AND/OR ITS AFFILIATES 
FOR PURPOSES OF SERVICING THE IB UK SYS-
TEM. IN NO EVENT SHALL IB UK’S AND ITS AFFIL-
IATES’ AGGREGATE LIABILITY, REGARDLESS OF 
THE FORM OF ACTION AND DAMAGES SUFFERED 
BY CUSTOMER, EXCEED THE HIGHEST TOTAL 
MONTHLY COMMISSIONS PAID BY CUSTOMER TO 
IB UK OVER THE 6 MONTHS PRIOR TO ANY INCI-
DENT.

31. USTANOVENIA OBMEDZENIA 
ZODPOVEDNOSTI A NÁHRAD ŠKÔD
KLIENT PRIJÍMA TECHNOLÓGIE, SOFTWARE 
A OBCHODNÝ SYSTÉM IB UK A JEHO PART-
NEROV (“IB UK SYSTÉM“) “TAK AKO JE“ A BEZ 
ZÁRUK PRIAMYCH ČI NEPRIAMYCH, VRÁTANE, 
ALE NIELEN VYPLÝVAJÚCICH ZÁRUK OBCHODO-
VATEĽNOSTI, ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÉ 
UŽITIE, ÚČEL, ALEBO POUŽITIE; VČASNOSTI; 
BEZPORUCHOVOSTI; ALEBO AKÝCHKOĽVEK 
ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z VYUŽITIA A PROCESU 
OBCHODOVANIA, SPÔSOBU OBCHODOVANIA, 
ALEBO SPÔSOBU VÝKONU. V ŽIADNOM PRÍPADE 
NIE SÚ IB UK ANI JEHO PARTNERI ZODPOVEDNÍ 
ZA AKÚKOĽVEK TRESTNÚ, NEPRIAMU, NÁHODNÚ, 
MIMORIADNU ALEBO NÁSLEDNÚ STRATU ALEBO 
ŠKODY VRÁTANE STRATY PODNIKANIA, ZISKOV 
ALEBO REPUTÁCIE. IB UK ANI JEHO PARTNERI 
NIE SÚ KLIENTOVI ZODPOVEDNÍ Z DÔVODU ONE-
SKORENIA, ALEBO PRERUŠENIA SLUŽIEB ALEBO 
PRENOSOV ALEBO ZLYHANIA IB UK SYSTÉMU, 
NEHĽADIAC NA PRÍČINY VRÁTANE, ALE NIELEN 
TÝCH SPÔSOBENÝCH PORUCHAMI HARDWARE 
ALEBO SOFTWARE; JEDNANÍM VLÁDY, BURZY, 
ALEBO REGULÁTORA; ZÁSAHOM VYŠŠEJ MOCI, 
VOJNOU, TERORIZMOM, ALEBO ZÁMERNÝM 
JEDNANÍM IB UK A/ALEBO JEHO PARTNEROV. 
KLIENT SI UVEDOMUJE, ŽE SA MÔŽU VYSKYTNÚŤ 
ONESKORENIA ALEBO PRERUŠENIA, PRI POUŽÍ-
VANÍ IB UK SYSTÉMU, VRÁTANE NAPRÍKLAD TÝCH 
SPÔSOBENÝCH ÚMYSELNE IB UK A/ALEBO JEHO 
PARTNERMI ZA ÚČELOM ÚDRŽBY IB UK SYSTÉ-
MU. V ŽIADNOM PRÍPADE SÚHRNÁ ZODPOVED-
NOSŤ IB UK ANI JEHO PARTNEROV NEPREKROČÍ, 
BEZOHĽADU NA POVAHU JEDNANIA A ŠKODU 
UTRPENÚ KLIENTOM, NAJVYŠŠIE CELKOVÉ ME-
SAČNÉ PROVÍZIE ZAPLATENÉ IB UK KLIENTOM 
ZA POSLEDNÝCH 6  MESIACOV PRED VZNIKOM 
UDALOSTI.
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32. Customer Must Maintain Alternative 
Trading Arrangements
Computer-based systems such as those used by IB 
UK and/or its Affiliates are inherently vulnerable to 
disruption, delay or failure. CUSTOMER MUST MAIN-
TAIN ALTERNATIVE TRADING ARRANGEMENTS IN 
ADDITION TO CUSTOMER’S IB UK ACCOUNT FOR 
EXECUTION OF CUSTOMER’S ORDERS IN THE 
EVENT THAT THE IB UK SYSTEM IS UNAVAILABLE. 
By signing this Agreement, Customer represents that 
Customer maintains alternative trading arrangements.

32. Klient musí udržiavať alternatívny prístup 
k obchodnej zostave
Systémy založené na informačných technológiách ako 
tie používané IB UK a/alebo jeho Partnermi sú neod-
mysliteľne náchylné k poruchám, oneskoreniam, alebo 
zlyhaniu. KLIENT MUSÍ POPRI PRÍSTUPU K IB UK 
ÚČTU UDRŽIAVAŤ AJ ALTERNATÍVNY PRÍSTUP NA 
TRH, ABY MOHOL USKUTOČNIŤ SVOJE PRÍKAZY 
V PRÍPADE, ŽE IB UK SYSTÉM NIE JE DOSTUPNÝ. 
Podpisom tejto Zmluvy klient prehlasuje, že má alter-
natívny prístup na trh.

33. Consent To Accept Electronic Records 
And Communications
IB UK and its Affiliates provide electronic trade con-
firmations, account statements, tax information, 
proxy materials, key information documents (“KIDs”) 
for products covered by the Packaged Retail and 
Insurance-based Investment Products Regulation 
(“PRIIPs”) and other Customer records and communi-
cations (collectively, “Records and Communications”) 
in electronic form to the maximum extent permitted by 
applicable law. Electronic Records and Communica-
tions may be sent to Customer’s Trader Workstation 
or to Customer’s e-mail address, or for security pur-
poses may be posted on the IB UK website or on the 
secure website of one of IB UK’s service providers, 
with a notification sent to customer to login and re-
trieve the Records and Communications. By entering 
into this Agreement, Customer consents to the receipt 
of electronic Records and Communications. Such 
consent will apply on an ongoing basis and for every 
tax year unless withdrawn by Customer. Customer 
may withdraw such consent at any time by providing 
electronic notice to IB UK through the IB UK web-
site. If Customer withdraws such consent, IB UK will 
provide required Records and Communications (e.g., 
tax documents, proxy materials, etc.) in paper form 
upon request by telephone or via the IB UK website. 
However, IB UK reserves the right to require Customer 
to close Customer’s account if Customer withdraws 
consent to receiving electronic delivery of Records and 
Communications. In order to trade using the IB Trad-
er Workstation (“TWS”), and to receive Records and 
Communications through the TWS, there are certain 
system hardware and software requirements, which 
are described on the IB UK Website www.interactive-
brokers.co.uk. Since these requirements may change, 
Customer must periodically refer to the IB UK website 
for current system requirements. To receive electronic 
mail from IB UK and/or its Affiliates, Customer is re-
sponsible for maintaining a valid Internet e -mail ad-
dress and software allowing customer to read, send 
and receive e -mail. Customer must notify IB UK im-
mediately of a change in Customer’s e-mail address by 
using those procedures to change a Customer e -mail 
address that may be available on the IB UK website.

33. Súhlas s príjmom elektronických 
záznamov a komunikácia
IB UK a jeho Partneri poskytujú elektronické potvr-
denia obchodov, výpisy z účtu, daňové informácie, 
proxy materiály, zdelenie kľúčových informácií (“KIDs“) 
k produktom zahrnutých v regulácií Packaged Retail 
and Insurance-based Investment Products (“PRIIPs“) 
a iné záznamy a komunikáciu klienta (súhrne, “Elek-
tronické záznamy a komunikácia“) v elektronickej for-
me v maximálnom rozsahu povolenom použiteľnými 

zákonmi. Elektronické záznamy a komunikácia môžu 
byť zaslané na klientovu obchodnú platformu Trader 
Workstation (“TWS“) alebo na klientovu e-mailovú 
adresu, alebo z bezpečnostných dôvodov môžu byť 
umiestnené na internetových stránkach IB UK alebo 
na zabezpečených webových stránkach Partnerov IB 
UK a bude treba, aby sa zákazník prihlásil a zoznámil 
sa s Elektronickými záznamami a komunikáciou. Vstú-
pením do tejto Zmluvy, klient súhlasí s príjmom elek-
tronických záznamov a komunikáciou. Takýto súhlas 
bude automaticky obnovovaný pre každy daňový rok, 
pokiaľ nebude odvolaným klientom. Klient môže takýto 
súhlas kedykoľvek odvolať elektronickým oznámením 
prostredníctvom internetových stránok IB UK. Pokiaľ 
klient takýto súhlas odvolá, IB UK bude poskytovať 
Elektronické záznamy a komunikáciu (napr. daňové 
dokumenty, proxy materiály) v papierovej forme na zá-
klade telefonickej požadavky alebo zažiadaním cez in-
ternetové stránky IB UK. Ničmenej, IB UK si vyhradzuje 
práva žiadať klienta o zatvorenie svojho účtu, pokiaľ 
klient odvolá súhlas k obdržaniu Elektronických zázna-
mov a komunkácie. K obchodovaniu za použitia TWS 
a príjmanie záznamov a komunikácie cez TWS existujú 
určité požiadavky na hardware a software, ktoré sú 
popísané na internetových stránkach IB UK, na www.
interactivebrokers.co.uk. Keďže sa tieto požadavky 
môžu meniť, klient sa musí pravidelne obracať na in-
ternetové stránky IB UK kvôli aktuálnym systémovým 
požiadavkám. K obrdžaniu elektronického mailu od IB 
UK a/alebo Partnerov musí klient udržiavať platnú in-
ternetovú e-mailovú adresu a software, ktorý mu dovolí 
čítať, posielať a dostávať e-maily. Klient musí okmažite 
upozorniť IB UK na zmenu svojej e-mailovej adresy 
využitím postupov, ktoré sú dostupné na internetových 
stránkach IB UK pre zmenu e-mailovej adresy klienta.

34. Data Protection
A. IB UK will act as a data controller of Customer’s 
personal data within the meaning of the General Data 
Protection Regulation (EU) 2016/679 (“Data Protection 
Law”)). IB UK and its Affiliates may use, store, disclose, 
transmit or otherwise process (“Process”) any informa-
tion, including personal information, such as the name, 
address or age (“Personal Information”) provided by 
Customer or its directors, officers, employees, associ-
ates, agents, trustees, traders, or representatives to IB 
UK or its Affiliates under this Agreement or otherwise 
acquired by IB UK or its Affiliates from Customer or 
its directors, officers, employees, associates, agents, 
advisers, trustees, traders or representatives in the 
circumstances set out in this Section and also (in each 
case to the extent permitted by the Data Protection 
Law:

i . for the purpose of administering this Agreement;

ii. to provide services to Customer;

iii. for the purpose of marketing financial services and 
products from IB UK, its Affiliates or third parties to 
Customer;

iv. to respond to requests for information from Cus-
tomer and to follow up with Customer afterwards to 
see if IB UK can provide any further assistance;

v. for statistical purposes and for market research 
and product analysis and to develop and improve 
products and services; 

vi. to enforce or apply the Agreement a n d /or other 
agreements a n d /or to protect IB UK’s property or 
rights and to defend any potential claim; 

vii. for the purposes of preventing and detecting 
money -laundering, terrorism, fraud or other crimes 
a n d /or abuses of IB UK’s and its Affiliates’ services; 

viii. to comply with any legal, regulatory or good prac-
tice requirement whether originating from the United 

Kingdom or elsewhere (including but not limited to, 
the United States), and to fulfil our obligations under 
any reporting agreement entered into with any tax 
authority or revenue service(s) from time to time; or
ix. to contact Customer in accordance with (and 
subject to) this Section.

B. For these Purposes, IB UK and its Affiliates may 
transfer or disclose (“Disclosure”) Personal Information:

i. to other members of the Interactive Brokers Group 
or any connected company, wherever located 
throughout the world;

ii. to any person or organization acting on behalf of 
or engaged by IB UK or any of its Affiliates to per-
form, or assist in the performance of, its services or 
to advise them, provided that they will only be given 
access to the relevant information for that purpose;

iii. to any depository, stock exchange, clearing or 
settlement system, account controller or other par-
ticipant in the relevant system, to counterparties, 
dealers, custodians, intermediaries and others where 
disclosure is reasonably intended for the purpose of 
effecting, managing or reporting transactions in con-
nection with the Agreement or establishing a rela-
tionship with a view to such transactions; and

iv. to any other person to whom IB UK or any of its 
Affiliates is permitted to delegate any of their respec-
tive functions.

C. By agreeing to this Agreement, Customer freely 
consents to the Process and Disclosure of Personal 
Information and agrees to procure such consent from 
its directors, officers, employees, associates, agents, 
trustees, traders, and representatives. Customer also 
agrees that the Purposes may be amended to include 
other uses, transmissions, or disclosures of Personal 
Information following notification to Customer.

D. Customer understands and accepts that any Per-
sonal Information or any other information or doc-
uments relating to Customer or Customer’s affairs 
(including Customer’s dealings with IB UK and its 
Affiliates) that are disclosed, transmitted or Processed 
pursuant to this Agreement may be sent outside the 
U.K., the European Economic Area (“EEA”) a n d /
or to persons or entities that are not subject to the 
same legal or regulatory requirements regarding data 
protection as are provided by U.K. or European law. 
These disclosures may involve overseas storage and 
other overseas transfer, processing and use of Per-
sonal Information and disclosure to third parties. In 
case Personal Information is transferred to countries 
or territories outside of the EEA that are not recognized 
by the European Commission as offering an adequate 
level of data protection, IB UK and its Affiliates have 
put in place appropriate data transfer mechanisms 
to ensure Personal information is protected. Details 
of the data transfer mechanism can be obtained by 
contacting the IB UK Data Protection Office at dpo@
interactivebrokers.co.uk.

E. IB UK and its Affiliates retain Personal Information 
in an identifiable form in accordance with our policies. 
Personal Information is retained as long as necessary 
to meet legal, regulatory and business requirements. 
Retention periods may be extended if IB UK or its Af-
filiates are required to preserve Personal Information 
in connection with litigation, investigations and other 
proceedings. To the extent provided by Applicable 
Laws, Customer has the right to request access to 
and rectification or erasure of Customer’s Personal 
Information; to obtain restriction of processing of Per-
sonal Information; to object to the processing of Per-
sonal Information; and to data portability. Customer 
has the right to withdraw consent at any time, subject 
to Applicable Laws. Customer should contact the IB 
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UK Data Protection Office at dpo@interactivebrokers.
co.uk to exercise any data protection rights. Customer 
may also lodge a complaint with a privacy supervisory 
authority if Customer considers that Personal Infor-
mation has been processed in violation of Applicable 
Laws and IB UK and its Affiliates failed to remedy such 
violation to Customer’s reasonable satisfaction.

34. Ochrana dát
A. IB UK bude vystupovať ako kontrolór dát pre osob-
né dáta klienta v zmysle regulácie všeobecnej ochrany 
dát (EU) 2016/679 (“Zákon o ochrane dát“). IB UK a 
jeho Partneri môžu použiť, uložiť, zverejniť, preniesť 
alebo inak spracovávať (“Spracovávať“) akékoľvek in-
formácie, vrátane osobných informácií, ako je meno, 
adresa alebo vek (“Osobné dáta“), poskytnutých klien-
tom alebo jeho riaditeľmi, jednateľmi, zamestnancami, 
spolupracovníkmi, zástupcami, správcami, obchod-
níkmi alebo predstaviteľmi za okolností popisaných 
v tejto sekcii a tiež (v každom z prípadov, do miery 
povolenej Zákonom o ochrane dát) :

i. za účelom plnenia tejto Zmluvy; 

ii. za účelom poskytovania služieb klientovi;

iii. za účelom ponuky finančných služieb a produtkov 
IB UK, jeho Partnerov alebo tretích strán klientovi;

iv. k odpovedi na žiadosť klienta o informácie a k ná-
slednému znovunaviazaniu na komunikáciu s klien-
tom aby IB UK zistilo či nemôže poskytnúť ďalšiu 
podporu;

v. ku štatistickým účelom a tržným a produktovým 
analýzam a k vývoju a zlepšovaniu produktov a slu-
žieb;

vi. za účelom presadzovania a aplikovania Zmluvy a/
alebo iných zmlúv a/alebo k ochrane majetku alebo 
práv IB UK a k obhajobe potenciálnych nárokov;

vii. za účelom zabraňovania a odhaľovania prania 
špinavých peňazí, terorizmu, podvodu alebo iných 
zločinov a/alebo zneužitia služieb IB UK a jeho Part-
nerov;

viii. za účelom dodržiavania akýchkoľvek právnych či 
regulatorných požiadaviek alebo kvalitatívnych štan-
dardov, nehliadiac na to, či pochádzajú zo Spojené-
ho kráľovstva alebo odinakiaľ (vrátane, ale neobme-
dzujúc sa na Spojené štáty) a raz za čas, za účelom 
plnenia našich povinností daných akoukoľvek doho-
dou o reportovaní s akoukoľvek daňovou autoritou či 
finančným úradom; alebo

ix. za účelom kontaktovania klienta v súlade s (a 
ohľadne) touto sekciou.

B. Pre tieto účely, IB UK a jeho Partneri môžu preniesť 
alebo zverejniť („Zverejnenie“) Osobné dáta;

i. ostatným členom skupiny Interactive Brokers alebo 
akejkoľvek inej, napojenej spoločnosti, nehliadiac na 
jej lokalitu;

ii. akejkoľvek osobe alebo organizácii jednajúcej v 
zastúpení alebo poverenej IB UK alebo akýmkoľ-
vek Partnerom za účelom vykonania alebo pomoci 
vykonania svojích služieb alebo poradenstva pod 
podmienkou, že im bude poskytnutý prístup iba k 
informáciam relevantným k danému účelu;

iii. akémukoľvek depozitárovi, akciovej burze, žúč-
tovaciemu či vyrovnávajúcemu stredisku, správcovi 
účtu alebo inému účastníkovi v danom systéme, pro-
tistranám, dealerom, správcom majetku, prostred-
níkom a ďalším,  ktorých zverejnenie je primerane 
určené na účely vykonávania, správy či reportovania 
transakcií v spojitosti so Zmluvou či s vytvorením 

väzby k zobrazeniu takýchto transakcií; a

iv. ktorejkoľvek  inej osobe, ktorej sú IB UK alebo 
niektorý z jeho Partnerov oprávnení delegovať ktorú-
koľvek z príslušných funkcií.

C. Súhlasom s touto Zmluvou, klient z vlastnej vôle 
súhlasí so Spracovaním a Zverejňovaním Osobných 
dát a súhlasí s tým, že zaistí rovnaký súhlas od svojích 
riadiťelov, jednateľov, zamestnancov, spolupracovní-
kov, zástupcov, obchodníkov a predstaviteľov. Klient 
tiež súhlasí s tým, že Účely môžu byť aktualizované, 
aby zahrňovali ďalšie možné použitia, prenosy alebo 
zverejnenie Osobných dát po upozornení klienta.

D. Klient chápe a súhlasí s tým, že akékoľvek Osobné 
dáta alebo akékoľvek informácie alebo dokumenty, 
vzťahujúce sa ku klientovi alebo záujmom klienta (vrá-
tane klientových obchodov s IB UK a jeho Partnermi), 
ktoré sú zverejňované, prenesené alebo Spracované 
za účelom plnenia tejto Zmluvy. môžu byť odoslané 
mimo Spojené kráľovstvo, Európsky hospodársky 
priestor („EEA“) a/alebo osobám či subjektom, ktoré 
nepodliehajú rovnakým právnym či regulatoným po-
vinnostiam ohľadom ochrany dát ako sú vyžadované 
právom Spojeného kráľovstva alebo Európy. Takéto 
zverejnenia môžu zahrňať zámorské úložisko či iné zá-
morské prenosy, spracovávanie a použitie Osobných 
dát a zverejnenie tretím stranám. Pokiaľ sú Osobné 
dáta prenášané do iných krajín alebo území mimo EEA, 
ktoré podľa Európskej komisie neposkytujú dostatoč-
nú úroveň ochrany dát, IB UK a jeho Partneri používajú 
odpovedajúce mechanizmy prenosu dát k zabezpe-
čeniu ochrany Osobných dát. Detaily mechanizmu 
prenosu dát môžete obdržať kontaktovaním kancelárie 
Ochrany dát IB UK na dpo@interactivebrokers.co.uk. 

E. IB UK a jeho Partneri udržiavajú Osobné dáta 
v  identifikovateľnej podobe v súlade s našimi smer-
nicami. Osobné dáta sú udržiavané tak dlho, ako je 
len potrebné, aby bolo zaistené splnenie právnych, 
regulatorných a obchodných povinností. Doby drža-
nia dát môžu byť predlžené, pokiaľ je od IB UK alebo 
jeho Partnerov vyžadované zachovanie Osobných dát 
v spojitosti so súdnymi spormi, vyšetrovaniami a inými 
konaniami. Do miery povolenej použiteľnými zákonmi, 
Klient má právo žiadať o prístup, opravu či vymazanie 
svojích Osobných dát; žiadať zamedzenie predávania 
Osobných dát; vznášať námietky proti spracovávaniu 
Osobných dát; a k prenositeľnosti dát. Klient má právo 
kedykoľvek odovolať svoj súhlas v súlade s platným 
právom. Klient by mal kontaktovať kanceláriu Ochrany 
dát IB UK na dpo@interactivebrokers.co.uk, pokiaľ 
chce uplatniť niektoré zo svojích práv ohľadom ochra-
ny dát. Klient tiež môže podať sťažnosť k orgánu pre 
dohľad na ochranu súkromia, pokiaľ sa klient domnie-
va, že Osobné dáta boli spracovávané v rozpore s po-
užiteľnými zákonmi a IB UK a jeho Partneri tieto rozpo-
ry nedokázali napraviť k rozumnej spokojnosti klienta.

35. Privacy Policy
Customer represents that Customer has read and un-
derstood the information contained in the “Interactive 
Brokers Group Privacy Policy” (“IBG Privacy Policy”), 
attached hereto, and consents to the collection and 
use of the personal information that Customer has 
shared with IB UK and its Affiliates in accordance 
therewith. Customer further consents to the receipt 
of annual notice of the IBG Privacy Policy via the IB 
UK website and shall monitor the IB UK website for 
revisions to the IBG Privacy Policy.

35. Zásady ochrany osobných údajov
Klient prehlasuje, že si prečítal a pochopil informácie ob-
siahnuté v „Zásadách ochrany osobných údajov skupiny 
Interactive Brokers Group” („Zásady ochrany osobných 
údajov IBG”) a súhlasí so zberom a používaním osobných 
informácií, ktoré klient zdieľa s IB UK a  jeho Partnermi. 
Klient ďalej súhlasí s obdržaním ročného oznámenia o 
Zásadách ochrany osobných údajov IBG prostredníc-

tvom webovej stránky IB UK a monitoruje internetovú 
stránku IB UK pre revízie Zásad súkromia IBG.

36. Complaint Procedures
A summary of IB UK’s Internal Complaint Handling Pro-
cedures shall be made available to Customers through 
the IB UK website. All formal complaints should be 
made using one of the following means:

A. by WebTicket in Account Management on the IB 
UK website;

B. by letter to Complaints Handling, Compliance De-
partment, Interactive Brokers (U.K.) Limited, Level 20 
Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, 
United Kingdom;

C. by fax to +44 207 796 4735.

IB UK is a participant in the UK Financial Ombudsman 
Service (“FOS”). The FOS will only consider complaints 
for regulated activities and therefore may or may not 
consider complaints in respect of certain products or 
transactions depending on how the transactions are 
characterized by the FOS. The FOS is provided free 
of charge to complainants. The FOS’s decisions are 
based on what is “fair and reasonable” and are binding 
on firms if a complainant accepts them.

36. Postupy sťažnosti
Pre klientov sa prostredníctvom internetovej stránky IB 
UK sprístupní zhrnutie interných postupov na vybavo-
vanie sťažností IB UK. Všetky formálne sťažnosti by sa 
mali podať využitím jedným z nasledujúcich spôsobov:

A. cez správu zo Správy účtu na internetových strán-
kach IB UK

B. listom adresovaným oddeleniu spracovávania sťaž-
ností na adresu : Compliance Department, Interactive 
Brokers (U.K.) Limited, Level 20 Heron Tower, 110 
Bishopsgate, Londýn EC2N 4AY, Spojené kráľovstvo;

C. faxom na + 44 207 796 4735
IB UK je členom Úradu finančného ombudsmana 
Spojeného kráľovstva (Financial Ombudsman Service, 
ďalej len „FOS”). FOS zváži sťažnosti týkajúcich sa re-
gulovaných činností, a preto môže alebo nemusí brať 
do úvahy sťažnosti týkajúce sa určitých produktov ale-
bo transakcií v závislosti od toho, ako transakcie cha-
rakterizuje FOS. Služby FOS poskytuje sťažovateľom 
bezplatne. Rozhodnutia FOS sú založené na  princípe 
„spravodlivosti a primeranosti” a sú záväzné pre spo-
ločnosti, ak ich sťažovateľ prijme.

37. Miscellaneous
A. To the fullest extent permitted by the Applicable 
Laws of the Customer’s home country: (i) this Agree-
ment shall be governed by, and construed in all re-
spects in accordance with the laws of England and 
subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of 
England; and (ii) Customer irrevocably and uncondi-
tionally: (a) submits itself to the personal jurisdiction of 
the Courts of England; (b) waives any objection which 
it may now or hereafter have to the laying of venue 
of any action, suit or proceeding arising out of or in 
connection with this Agreement brought in the Courts 
located in England; and (c) waives and agrees not to 
plead or claim in any such court that any such action, 
suit or proceeding brought in any such court has been 
brought in an inconvenient forum.

In the event that the Courts of England cannot assert 
jurisdiction over Customer or a claim against Custom-
er, or in the event that IB UK must by law enforce a 
judgment against Customer other than in England, 
Customer irrevocably and unconditionally submits itself 
to the personal jurisdiction of the Courts of Customer’s 
home country or the country in which the suit must be 
brought or the judgment enforced. In such case Cus-
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tomer waives, to the fullest extent permitted by law, 
any objection which it may now or hereafter have to the 
laying of venue of any action, suit or proceeding arising 
out of or in connection with this Agreement brought in 
such jurisdiction. Customer further hereby irrevocably 
and unconditionally waives and agrees not to plead 
or claim i n any such court that any such action, suit 
or proceeding brought in any such court has been 
brought in an inconvenient forum.

In the event that the U.K. Financial Ombudsman Ser-
vice (“FOS”) shall have jurisdiction over a particular 
dispute, both parties consent to such jurisdiction and 
agree to submit the dispute to be resolved pursuant to 
the procedures governing the FOS.

IN ALL JUDICIAL ACTIONS, ARBITRATIONS, OR 
DISPUTE RESOLUTION METHODS, THE PARTIES 
WAIVE ANY RIGHT TO PUNITIVE DAMAGES.

B. Customer agrees to the provision of this Agreement 
in English and represents that Customer understands 
its terms and conditions. This Agreement contains the 
entire agreement between the parties, who have made 
no other representations or warranties. If any provision 
of this Agreement is unenforceable, it shall not invali-
date other provisions. Failure of IB UK and/or its Affili-
ates to enforce any term or condition of this Agreement 
is not a waiver of the term/condition.

C. Customer, and any person connected to or rep-
resenting Customer, accepts that all telephone con-
versations between IB UK and/or its Affiliates, on the 
one hand, and Customer or such other person, on 
the other hand, may be recorded without the use of 
a warning tone. Such recordings will be IB UK’s sole 
property. However, where required under Applicable 
Laws, a copy of the records relating to telephone 
conversations and electronic communications will be 
made available to Customer upon request (provided 
that a charge may be payable), for a period of 5 years 
and, where required by a competent authority for a 
period of up to 7 years. IB UK and its Affiliates will re-
tain such records in accordance with their procedures 
which may change from time to time in their absolute 
discretion. Customer should not expect to be able to 
rely on IB UK or its Affiliates to comply with record 
keeping obligations

D. Customer may not assign or transfer any rights or 
obligations hereunder without the prior written consent 
of IB UK. All or part of the rights and obligations of IB 
UK under this Agreement may be assigned by IB UK to 
any Affiliate or to another duly registered broker -dealer 
or futures commission merchant. This Agreement shall 
inure to the benefit of IB UK’s successors, assigns, and 
Affiliates. It is hereby expressly agreed that the Affiliates 
of IB UK are intended to be third-party beneficiaries to 
this Agreement, and are entitled to enforce the rights 
and remedies of IB UK hereunder. The Customer 
agrees that IB UK, on behalf of its Affiliate, may assert 
any claim that any Affiliate may have against Customer.

E. IB UK may terminate this Agreement or its services 
to Customer at any time. Customer may close its ac-
count upon notice to IB UK electronically through the 
IB UK website, but only after all positions are closed 
and all other requirements specified on the IB UK web-
site regarding account closure are satisfied.

Customers who trade certain products on U.S. ex-
changes in an IB UK account that is carried by a U.S. 
Affiliate of IB UK may be eligible for certain protections 
with respect to the equity in those accounts which is 
provided by the U.S. Securities Investor Protection 
Corporation (“SIPC”). Customers also may be eligible 
for protection afforded by the U.K. Financial Services 
Compensation Scheme (“FSCS”) which compensates 
private customers in the event that a U.K. company 
that is engaged in investment business becomes in-

solvent. However, to the extent that Customer seeks, 
or could seek, compensation from SIPC or any other 
third party, Customer’s claim to FSCS may be barred. 
FSCS coverage generally does not extend to cash 
losses. For up-to-date information on coverage of this 
scheme, Customer should refer to the FSCS website 
www.fscs.org.uk.

37. Ďalšie ustanovenia
A. V maximálnom rozsahu povolenom použiteľnými 
právnymi zákonmi domovskej krajiny zákazníka: (i) 
táto Zmluva sa riadi a je spísaná vo všetkých ohľadoch 
v súlade s právom Anglicka a je výlučne predmetom 
jurisdikcie súdov Anglicka; a (ii) Klient neodvolateľne 
a bezpodmienečne: (a) sa zveruje do pôsobnosti ju-
risdikci súdov Anglicka; (b) vzdáva sa akýchkoľvek 
námietok, ktoré má teraz alebo by mohol v budúcnos-
ti mať pre položenie základov pre nejaké obvinenie, 
žalobu či konanie vzniknuté na základe či v spojitosti 
s touto Zmluvou vznesených k súdom Anglicka; a (c) 
vzdáva sa práva a súhlasí, že nebude požadovať a 
nárokovať si na žiadnom takom súde,že akákoľvek 
takéto obvinenie, žaloba či konanie vznesené na 
akomkoľvek takomto súde bolo prednesené pred 
nesprávny súd.

V prípade, že anglické súdy nemôžu s istotou určiť 
jurisdickiu týkajúcu sa klienta či nároku voči klientovi, 
alebo v prípade, že IB UK musí podľa zákona poža-
dovať, vyžadovať vykonanie rozsudku voči klientovi 
inde ako v Anglicku, klient sa neodvolateľne a bez-
podmienečne zveruje do pôsobnosti jurisdikcie súdov 
klientovej domácej krajiny či tej krajiny, v ktorej musí 
byť vznesená žaloba či vykonaný rozsudok. V takomto 
prípade sa klient vzdáva, v maximálnej možnej miere 
umožnenej zákonom, akýchkoľvek námietok, ktoré 
by mohol mať teraz či v budúcnosti voči položeniu 
základov pre akékoľvek obvinenie, žalobu či konanie 
vzniknuté na základe či v spojitosti s touto Zmluvou 
vznesených k takejto jurisdikcii. Klient sa ďalej týmto 
nedvolateľne a bezpodmienečne vzdáva práva a sú-
hlasí, že nebude požadovať a nárokovať si na žiadnom 
takom súde, že akékoľvek takéto obvinenie, žaloba či 
konanie vznesené na akomkoľvek takomto súde bolo 
prednesené pred nesprávny súd.

V prípade, že nejaký spor bude spadať do jurisdikcie 
Úradu finančného ombudsmana Spojeného kráľov-
stva („FOS“), obe strany súhlasili s touto jurisdikciou 
a zhodli sa na tom, že tento spor postúpi  k vyriešeniu 
podľa postupov uplatňovaných podľa FOS.

PRI VŠETKÝCH METÓDACH RIEŠENIA OBVINENÍ, 
ARBITRÁŽACH ČI SPOROCH, VŠETKY STRANY SA 
DOHODLI NA VZDANÍ SA PRÁVA NÁROKOVAŤ SI NA 
ODŠKODNENIE.

B. Klient súhlasí s obdržaním tejto zmluvy v anglickom 
jazyku a prehlasuje, že rozumie jej pravidlám a pod-
mienkam. Táto zmluva obsahuje celú dohodu medzi 
zúčastnenými stranami, ktoré neurobili žiadne iné za-
stúpenie či záruky. Ak niektorá z častí tejto zmluvy je 
neplatná, nerobí to neplatnými iné časti. Zlyhanie IB 
UK a/alebo jeho Partnerov uplatniť akékoľvek pravidlo 
alebo podmienku tejto Zmluvy nerobí toto pravidlo či 
podmienku neplatnú.

C. Klient a akákoľvek osoba napojená na klienta či 
zastupujúca klienta, súhlasí s tým, že všetky telefo-
nické konverzácie medzi IB UK a/alebo jeho Partnermi 
na jednej strane a klientom či spomínanou osobou 
na druhej strane, môžu byť nahrávané bez použitia 
upozorňujúceho tónu. Takéto nahrávky budú výhrad-
ným majetkom IB UK.  Avšak, ak je to vyžadované 
Použiteľnými zákonmi, kópie záznamov telefonických 
konverzácií a elektronickej komunikácie budú poskyt-
nuté klientovi na základe požiadavky (môže byť po-
žadovaný poplatok) až po dobu 5 rokov, či po dobu 
7 rokov tam, kde je to vyžadované príslušným správ-
nym orgánom. IB UK a jeho Partneri si na základe 

vlastného uváženia ponechajú tieto záznamy v súlade 
s ich postupmi, ktoré sa môžu z času na čas meniť. 
Klient by nemal očakávať, že by sa mohol spoliehať na 
IB UK či jeho Partnerov, že budú plniť svoje povinnosti 
týkajúce sa úschovy záznamov.

D. Klient nemôže na nikoho preniesť svoje práva či 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, či určiť príjemcu 
práv a povinností, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu IB UK. Všetky alebo ktorákoľvek časť z práv 
a povinností IB UK plynúcich z tejto zmluvy môže byť 
IB UK prenesená na akéhokoľvek Partnera či iného 
riadne registrovaného brokera či obchodníka s futu-
res. Táto Zmluva musí byť v prospech nástupcov IB 
UK, určených osôb alebo subjektov a  Partnerov. Tým-
to je výlučne odsúhlasené, že Partneri IB UK sú ako 
tretia strana zamýšľanými príjemcami tejto zmluvy a sú 
oprávnení využívať práva a opravné prostriedky IB UK 
tu uvedené. Klient súhlasí, že IB UK môže, v zastúpení 
v mene svojich Partnerov, uplatňovať akýkoľvek nárok, 
ktorý by Partneri mohli mať voči klientovi.

E. IB UK môže kedykoľvek zrušiť túto zmluvu a prestať 
poskytovať svoje služby klientovi. Klient môže zatvo-
riť svoj účet po upozornení IB UK prostredníctvom 
stránok IB UK, ale iba potom čo sú uzavreté všetky 
pozície a sú splnené všetky ďalšie podmienky pre za-
tvorenie účtu špecifikované na stránkach IB UK.

Klienti, ktorí obchodujú určité produkty na burzách 
USA na IB UK účte, ktorý je alokovaný u IB UK Part-
nera v USA, môžu mať nárok na určitú ochranu vo 
vzťahu k hodnotám ich účtov, ktorá je poskytovaná 
zo strany americkej Korporácie na ochranu cenných 
papierov investorov ( „SIPC”). Klienti môžu mať tiež 
nárok na ochranu poskytovanú Schématom pre ná-
hradu finančných služieb ( „FSCS”), ktorý poskytuje 
náhradu privátnym investorom v prípade, že sa anglic-
ká spoločnosť, ktorá poskytuje finančné služby, stane 
nesolventnou. Avšak rozsah práva, ktorý sa klient 
snaží uplatniť alebo by sa mohol snažiť uplatniť ako 
náhradu zo strany SIPC či inej tretej strany, by mo-
hol byť zamietnutý zo strany FSCS. Krytie z FSCS sa 
všeobecne nevzťahuje na hotovostné straty. Pre aktu-
álne informácie ohľadom krytia z tejto schémy by sa 
mal klient obrátiť na stránky FSCS  www.fscs.org.uk

Pozn.: Otvorenie účtu u IB UK môže byť pre klientov 
LYNX B.V. obmedzené.


