UPOZORNENIE NA RIZIKÁ
ČASŤ A – RIZIKÁ SPOJENÉ SO VŠETKÝMI FINANČNÝMI NÁSTROJMI
O.Z.I.Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) je registrovaná obchodná značka
spoločnosti APME FX Trading Europe Ltd, Cyperskej investičnej spoločnosti (CIF), nad ktorou
vykonáva dohľad a reguluje ju Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenciou
CIF č. 335/17.
1. Úvod
1.1. Toto Upozornenie na riziká Vám poskytujeme (ako Klientovi alebo Potenciálnemu klientovi)
v súlade so Zákonom o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2017
Z.87 (I)/2017 v znení platných predpisov ("Zákon"), a vzťahujúce sa na spoločnosť APME FX
Trading Europe Ltd (ďalej len "spoločnosť").
1.2. Všetci Klienti a Potenciálni klienti by si mali dôkladne prečítať Upozornenie na riziká
obsiahnuté v tomto dokumente ("Dokument") pred podaním žiadosti o otvorenie Obchodného
účtu v Spoločnosti, a predtým, než začnú prijímať akékoľvek Služby od Spoločnosti. Je ale
potrebné poznamenať, tento Dokument nemôže a ani neuvádza a nevysvetľuje všetky riziká a
iné závažné aspekty spojené s obchodovaním s Finančnými nástrojmi (napr. Contract for
Difference "CFD"). Toto upozornenie bolo koncipované tak, aby vo všeobecnej rovine jasne a
nezavádzajúco vysvetlilo povahu rizík spojených obchodovaním s Finančnými nástrojmi.
1.3. Produkty a služby Spoločnosti sú určené pre cieľový trh klientov a sú podrobne popísané v
Politike riadenia produktu, v platnom znení
2. Poplatky a dane
2.1. Poskytovanie služieb Spoločnosťou Klientovi podlieha poplatkom, ktoré sú k dispozícii na
internetovej stránke Spoločnosti. Pred tým, než Klient začne obchodovať alebo prijímať
akékoľvek Služby od Spoločnosti, mal by sa mal podrobne oboznámiť so všetkými poplatkami,
províziami, sadzbami, ktoré bude znášať. Klient je povinný sledovať prípadné zmeny v
poplatkoch.
2.2. Ak nie sú poplatky vyjadrené v peňažnom vyjadrení (ale napríklad ako percentuálny podiel
zo zmluvnej hodnoty), Klient by sa mal ubezpečiť, že rozumie tomu, čo takéto poplatky
pravdepodobne budú predstavovať.
2.3. Spoločnosť môže kedykoľvek zmeniť svoje poplatky v súlade s ustanoveniami Dohody s
klientom, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti.
2.4. Existuje riziko, že Klientove obchody s Finančnými nástrojmi môžu byť alebo sa môžu stať
predmetom zdanenia a/alebo poplatkov, napríklad v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo
Klientových osobných pomerov. Spoločnosť nezaručuje, že žiadna daň a/alebo poplatok
nebudú splatné. Spoločnosť neponúka daňové poradenstvo a odporúča, aby sa klient v prípade
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akýchkoľvek otázok poradil s kvalifikovaným daňovým poradcom.
2.5. Klient zodpovedá za všetky dane a/alebo akékoľvek iné poplatky, ktoré môžu vzniknúť v
súvislosti s jeho obchodovaním.
2.6. Je potrebné poznamenať, že dane sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
2.7. Ak to vyžaduje platný Zákon, Spoločnosť odpočíta zrážky z akýchkoľvek platieb náležiacich
Klientovi v takej výške, akú vyžadujú daňové orgány, aby sa odpočítali v súlade s platným
Zákonom.
2.8. Existuje možnosť, že vzniknú ďalšie náklady, vrátane daní, súvisiace s Transakciami
uskutočnenými na Obchodnej platforme, za ktoré zodpovedá Klient, a ktoré nie sú vyplácané
prostredníctvom Spoločnosti ani ich Spoločnosť nezaviedla. Napriek tomu, že za splatné dane
zodpovedá výhradne a plne Klient, Klient súhlasí s tým, že Spoločnosť môže odpočítať dane, ak
to vyžaduje platný zákon, s ohľadom na jeho obchodnú činnosť na Obchodnej platforme. Klient
si je vedomý, že v súvislosti s takýmito odpočtami dane má Spoločnosť právo na započítanie
voči prostriedkom na Klientskom obchodnom účte.
2.9. Je potrebné poznamenať, že ceny Spoločnosti v súvislosti s obchodovaním CFD, sú
stanovené Spoločnosťou a môžu sa líšiť od cien uvádzaných inde. Ceny obchodovania
Spoločnosti sú ceny, za ktoré je Spoločnosť ochotná predať CFD svojim Klientom v čase predaja.
Ceny zobrazené na Obchodnej platforme Spoločnosti odrážajú poslednú známu dostupnú cenu
v momente pred zadaním Pokynu, ale skutočná vykonávacia cena Pokynu môže byť odlišná, v
súlade s uplatňovaním Politiky najlepšieho záujmu a vykonávania pokynov Spoločnosti a
Dohody s klientom. Cena, ktorú Klient obdrží, keď otvorí alebo uzavrie pozíciu nemusí priamo
zodpovedať úrovni trhu v reálnom čase v momente predaja CFD, alebo odrážať ceny
brokerov/poskytovateľov tretích strán.
3. Riziká spojené s tretími stranami
3.1. Rozumie sa, že Spoločnosť promptne vloží všetky peniaze Klientov na jeden alebo viac
oddelených účtov (označených ako "účty klientov") vedených v dôveryhodných finančných
inštitúciách (na Cypre alebo mimo Cypru alebo EHP), ktorými sú napríklad úverová inštitúcia
alebo banka v tretej krajine. Napriek tomu, že Spoločnosť postupuje s náležitou zručnosťou,
starostlivosťou a opatrnosťou pri výbere finančnej inštitúcie v súlade s Platnými predpismi, je
zrejmé, že existujú okolnosti, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti, a preto Spoločnosť neprijíma
žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty Klienta v dôsledku insolventnosti alebo inej obdobnej
udalosti alebo zlyhania finančnej inštitúcie, v ktorej sa budú držať peniaze Klienta.
3.2. Finančná inštitúcia (z článku 3.1.), v ktorej sa budú držať peniaze Klienta sa môže nachádzať
na Cypre alebo mimo Cypru alebo EHP. Rozumie sa, že právny a regulačný rámec vzťahujúci sa
na takúto finančnú inštitúciu mimo Cypru alebo EHP sa bude líšiť od právneho rámcu na Cypre.
V prípade insolventnosti alebo iného ekvivalentného zlyhania alebo udalosti tejto osoby sa
preto s peniazmi Klienta môže zaobchádzať iným spôsobom, aký by sa uplatnil pre peniaze
držané na Oddelenom účte na Cypre.
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3.3. Finančná inštitúcia, ktorej Spoločnosť zverí peniaze Klientov (podľa článku 3.1.), ich môže
držať na zbernom účte. Preto v prípade insolventnosti alebo inej obdobnej udalosti týkajúcej sa
tejto finančnej inštitúcie môže mať Spoločnosť voči finančnej inštitúcii v mene klienta iba
nezabezpečenú pohľadávku a Klient bude vystavený riziku, že peniaze prijaté Spoločnosťou od
finančnej inštitúcie nebudú stačiť na vyrovnanie pohľadávok Klienta. Vo všeobecnosti, účty
vedené v inštitúciách, vrátane zberných účtov, sú vystavené rôznym rizikám, vrátane
potenciálneho rizika, že sa s nimi bude zaobchádzať ako s jedným (1) účtom v prípade
nedodržania záväzkov finančnou inštitúciou, v ktorej sú finančné prostriedky držané. Za týchto
okolností sa môže uplatniť akýkoľvek platný systém ochrany vkladov bez ohľadu na Klientov ako
konečných skutočných vlastníkov zberného účtu. Okrem toho môžu byť v takom prípade prijaté
opatrenia na riešenie krízovej situácie, vrátane odpísania dlhu finančných prostriedkov Klienta.
3.4. Spoločnosť môže uložiť peniaze Klienta u depozitára, ktorý môže mať v súvislosti s týmito
peniazmi zábezpeku, záložné právo alebo právo na započítanie.
3.5. Banka alebo Broker, prostredníctvom ktorého Spoločnosť obchoduje môžu mať záujmy v
rozpore so záujmami Klienta.
4. Insolventnosť
4.1. Insolventnosť alebo nedodržanie záväzkov Spoločnosti alebo ďalších strán zapojených do
Transakcií uskutočňovaných Spoločnosťou v mene Klienta (vrátane, ale nie výlučne, brokerov,
miest výkonu a poskytovateľov likvidity), môže viesť k likvidácii alebo uzavretiu pozícií bez
súhlasu Klienta, a Klient v dôsledku toho môže utrpieť straty. V nepravdepodobnom prípade
insolventnosti Spoločnosti sa nemôžu finančné prostriedky Klientov držané oddelene použiť na
úhradu veriteľom Spoločnosti. Ak Spoločnosť nie je schopná vyrovnať pohľadávky na splatenie,
oprávnení žiadatelia majú právo na odškodnenie z Kompenzačného fondu pre investorov, ako
sa uvádza nižšie.
4.2. Spoločnosť sa môže ako emitent CFD stať dočasne alebo trvalo insolventnou, čo môže viesť
k neschopnosti plniť svoje záväzky. Solventnosť emitenta sa môže zmeniť v dôsledku jedného
alebo viacerých faktorov, vrátane finančných vyhliadok emitujúcej spoločnosti, ekonomického
sektora emitenta a/alebo politického a ekonomického postavenia krajín, v ktorých sídli tento
emitent a/alebo jeho podnikanie. Zhoršenie solventnosti emitenta ovplyvní cenu cenných
papierov, ktoré emituje.
5. Kompenzačný fond pre investorov
5.1 . Spoločnosť je zapojená do Kompenzačného fondu pre investorov pre Klientov Investičných
spoločností regulovaných v Cyperskej republike. Určití Klienti majú v prípade zlyhania
Spoločnosti nárok na odškodnenie v rámci Kompenzačného fondu pre investorov. Odškodnenie
každého oprávneného Klienta nepresiahne dvadsaťtisíc eur (20 000 EUR). Pre
bližšie informácie si prosím pozrite dokument "Kompenzačný fond pre investorov" na našej
webovej stránke.
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6. Technické riziká
6.1. Klient, nie Spoločnosť, je zodpovedný za riziká finančných strát spôsobených zlyhaním,
poruchou, prerušením, odpojením alebo zlomyseľným konaním informačných, komunikačných,
elektrických, elektronických alebo iných systémov.
6.2. V prípade, že Klient vykonáva transakcie prostredníctvom elektronického systému, bude
vystavený rizikám spojeným s daným systémom, vrátane zlyhania hardvéru, softvéru, serverov,
komunikačných liniek a internetu. Výsledkom takéhoto zlyhania môže byť to, že jeho Pokyn sa
nevykoná podľa jeho inštrukcií alebo sa nevykoná vôbec. Spoločnosť v prípade takéhoto
zlyhania nepreberá žiadnu zodpovednosť.
6.3. Klient berie na vedomie, že nešifrované informácie prenášané e-mailom nie sú chránené
pred neoprávneným prístupom.
6.4. V čase zvýšeného toku obchodov môže mať Klient problémy s pripojením cez telefón alebo
Platformu(-y)/ Systém(-y) Spoločnosti, a to najmä na rýchlom Trhu (napríklad v čase uvoľnenia
kľúčových makroekonomických ukazovateľov).
6.5. Klient berie na vedomie, že internet môže podliehať udalostiam, ktoré môžu ovplyvniť jeho
prístup na Webovú stránku Spoločnosti a/alebo Obchodné platformy/systémy Spoločnosti,
vrátane, ale nie výlučne, prerušenia alebo výpadku prenosu, zlyhania softvéru a hardvéru,
odpojenia od internetu, zlyhania verejnej elektrickej siete alebo útokov hackerov. Spoločnosť
nezodpovedá za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z takých udalostí, ktoré sú mimo jej
kontrolu, ani za akékoľvek iné straty, náklady, záväzky alebo výdavky (vrátane, ale nie výlučne,
ušlého zisku), ktoré môžu vyplynúť z neschopnosti Klienta získať prístup na Webovú stránku
Spoločnosti a/alebo do Systému obchodovania, alebo oneskorenie či zlyhanie pri zasielaní
pokynov alebo Transakcií.
6.6. V súvislosti s používaním výpočtovej techniky a dátových a hlasových komunikačných sietí
Klient znáša okrem iných aj nasledujúce riziká, pri ktorých Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú
stratu:
(a) Výpadok elektrického prúdu zariadenia na strane Klienta alebo Poskytovateľa alebo
prevádzkovateľa komunikácie (vrátane hlasovej komunikácie), ktorého služby Klient
využíva;
(b) Fyzické poškodenie (alebo zničenie) komunikačných kanálov použitých na prepojenie
Klienta a poskytovateľa (prevádzkovateľa komunikácie), poskytovateľa a obchodného
alebo informačného serveru Klienta;
(c) Výpadok (neprijateľne nízka kvalita) komunikácie prostredníctvom kanálov používaných
Klientom či Spoločnosťou alebo kanálov používaných poskytovateľom či prevádzkovateľom
komunikácie (vrátane hlasovej komunikácie), ktorého služby využíva Klient alebo
Spoločnosť;
(d) Chybné nastavenie alebo nastavenie v rozpore s požiadavkami Klientskeho terminálu;
(e) Predčasná aktualizácia klientskeho terminálu;
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(f) Pri uskutočňovaní transakcií telefonickou hlasovou komunikáciou (cez pevnú linku alebo
mobilný telefón) sa Klient vystavuje riziku problematického vytáčanie v snahe dovolať sa
zamestnancovi oddelenia služieb brokerage Spoločnosti pre problémy s kvalitou
komunikácie a zaťažením komunikačného kanála;
(g) Použitím komunikačných kanálov, hardvéru a softvéru vzniká riziko neprijatia správ
(vrátane textových správ) zaslaných Klientovi Spoločnosťou;
(h) Obchodovanie cez telefón môže byť znemožnené preťažením spojenia;
(i) Porucha alebo nefunkčnosť Platformy, ktorá zahŕňa aj Klientsky terminál.
6.7. Klient môže utrpieť finančné straty spôsobené prejavením sa vyššie uvedených rizík, pričom
Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade naplnenia takéhoto rizika; Klient zodpovedá
za všetky súvisiace straty, ktoré mu môžu vzniknúť.
7. Obchodná platforma
7.1. Upozorňujeme Klienta, že pri obchodovaní na elektronickej platforme podstupuje riziko
finančnej straty, ktorá môže byť dôsledkom okrem iného:
(a) Zlyhaním Klientových zariadení, softvéru a nízkou kvalitou pripojenia.
(b) Zlyhaním, nesprávnym fungovaním alebo použitím hardvéru alebo softvéru Spoločnosti
alebo Klienta.
(c) Nesprávnej činnosti Klientovho vybavenia.
(d) Nesprávneho nastavenia Klientskeho terminálu.
(e) Oneskorenia aktualizácie Klientskeho terminálu.
7.2. Klient berie na vedomie, že v poradí môže byť naraz len jeden Pokyn. Po odoslaní Pokynu
môže byť zadaný Spoločnosti nový Pokyn.
7.3. Klient berie na vedomie, že jediným spoľahlivým zdrojom informácií o Tokoch Kotácií je
Zdroj kotácií živého Servera. Zdroj kotácií v Klientskom termináli nie je spoľahlivým zdrojom
informácií o Tokoch Kotácií, pretože spojenie medzi Klientskym terminálom a Serverom sa
môže v určitom okamihu prerušiť a niektoré Kotácie sa jednoducho nemusia dostať do
Klientskeho terminálu.
7.4. Klient berie na vedomie, že Inštrukcia odoslaná na server nebude zrušená tým, že Klient
zavrie okno slúžiace na zadávanie/rušenie pokynov alebo okno slúžiace na zadávanie/rušenie
pozícií.
7.5. Pokyny môžu byť vykonané len v poradí, jeden po druhom. Nie je možné vykonať viacero
Pokynov z jedného účtu Klienta v rovnakom čase.
7.6. Klient berie na vedomie, že ak uzavrie Pokyn, nezruší sa.
7.7. V prípade, že Klient neobdržal výsledok vykonania predtým odoslaného Pokynu, ale
rozhodne sa Pokyn opakovať, Klient prijíma riziko vykonania dvoch Transakcií namiesto jednej.
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7.8. Klient berie na vedomie, že ak bol Čakajúci pokyn už vykonaný, ale Klient zašle inštrukciu
na zmenu jeho úrovne, jediná inštrukcia, ktorá sa vykoná je inštrukcia na zmenu úrovne Stop
Loss a/alebo Take Profit na pozícii, ktorá sa otvorila spustením sa Čakajúceho pokynu.
8. Komunikácia medzi Klientom a Spoločnosťou
8.1. Klient prijíma riziko finančných strát spôsobených skutočnosťou, že Klient obdržal s
oneskorením alebo vôbec neobdržal oznámenie od Spoločnosti.
8.2. Klient berie na vedomie, že nezašifrované informácie prenášané prostredníctvom e-mailu
nie sú chránené pred neoprávneným prístupom.
8.3. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť, ak neoprávnené tretie osoby získajú prístup k
informáciám, vrátane elektronických adries, elektronickej komunikácie, osobných údajov a
prístupových údajov, pri prenose vyššie uvedeného medzi Spoločnosťou a Klientom, alebo pri
používaní internetu či iných sieťových komunikačných zariadení, telefónu, alebo iných
elektronických prostriedkov.
8.4. Klient je plne zodpovedný za riziká spojené s nedoručeným interných správ posielaných
Klientovi Spoločnosťou prostredníctvom Online obchodného systému Spoločnosti.
9. Zásah vyššej moci
9.1. V prípade zásahu Vyššej moci nemusí byť Spoločnosť schopná zaistiť vykonanie Pokynov
Klienta alebo plniť svoje záväzky v zmysle dohody s Klientom. V dôsledku toho môže Klient
utrpieť finančnú stratu.
9.2. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek typ straty alebo škody vyplývajúci
zo zlyhania, prerušenia alebo oneskorenia pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Dohody, ak je
toto zlyhanie, prerušenie alebo oneskorenie spôsobené v dôsledku Zásahu vyššej moci.
10. Neobvyklé trhové podmienky
10.1. Klient berie na vedomie, že za neobvyklých trhových podmienok môže byť doba, počas
ktorej sa Pokyny vykonajú, dlhšia alebo nemusí byť možné vykonať Pokyny za deklarované ceny
či ich vôbec vykonať.
10.2. Neobvyklé podmienky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na obdobia prudkých výkyvov
cien, nárastu alebo poklesu počas jednej obchodnej seansy do takej miery, že podľa pravidiel
príslušnej burzy je obchodovanie pozastavené či obmedzené alebo je nedostatočná likvidita,
alebo k tomu môže dôjsť pri otváraní obchodných seáns.

11. Zahraničná mena
11.1. Ak sa s finančným nástrojom obchoduje v inej mene, ako je domáca mena Klienta, každá
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zmena výmenných kurzov môže mať negatívny vplyv na jeho hodnotu, cenu a výkon a môže
viesť k stratám pre Klienta.
12. Regulačné a právne riziko
Zmena zákonov a právnych predpisov môže významne ovplyvniť Finančný nástroj a investície
v sektore alebo trhu. Zmena zákonov alebo právnych predpisov zo strany vlády či regulačného
orgánu alebo rozhodnutie súdneho orgánu môžu zvýšiť prevádzkové náklady podniku, znížiť
atraktívnosť investícií, zmeniť konkurenčné podmienky, a tým zmeniť možnosti dosiahnutia
zisku z investície. Toto riziko je nepredvídateľné a môže sa líšiť v závislosti od trhu.

ČASŤ B - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O RIZIKÁCH SPOJENÝCH S URČITÝMI FINANČNÝMI
NÁSTROJMI
13. Úvod
Všeobecné upozornenia na riziká komplexných finančných nástrojov (derivátové finančné
nástroje ako sú CFD)
Obchodovanie CFD môže ohroziť kapitál Klienta a to najmä ak sa používajú špekulatívnym
spôsobom. CFD sú klasifikované ako vysoko rizikové komplexné Finančné nástroje a Klienti
môžu prísť o investovanú čiastku.
Investičné rozhodnutia Klientov a investičné rady poskytované Spoločnosťou Klientom
podliehajú rôznym trhovým, menovým, ekonomickým, politickým, obchodným rizikám atď., a
nemusia byť nevyhnutne ziskové.
Klient berie na vedomie a bez výhrad prijíma, že bez ohľadu na investičné poradenstvo alebo
informácie, ktoré mu mohla Spoločnosť poskytnúť, hodnota každej investície do Finančných
nástrojov môže kolísať smerom nahor alebo nadol. Klient berie na vedomie a bez výhrad
prijíma, že existuje závažné riziko vzniku straty a škody v dôsledku nákupu alebo predaja
každého Finančného nástroja, a potvrdzuje svoju ochotu podstupovať takéto riziko.
Nižšie je uvedený prehľad hlavných rizík a ďalších závažných aspektov obchodovania CFD :
13.1. Obchodovanie CFD je VEĽMI ŠPEKULATÍVNE A VYSOKO RIZIKOVÉ a nie je vhodné pre
všetkých jednotlivcov z radov širokej verejnosti, ale len pre tých investorov, ktorí:
(a) rozumejú a sú ochotní na seba prevziať ekonomické, právne a iné riziká,
(b) s prihliadnutím na ich osobnú finančnú situáciu, finančné zdroje, životný štýl a záväzky sú
finančne schopní prijať stratu celej svojej investície,
(c) majú znalosti, aby porozumeli obchodovaniu CFD a Podkladovým aktívam a Trhom.
13.2. Spoločnosť môže poskytnúť Klientovi informácie a nástroje pochádzajúce od tretích strán
v stave „ako sú“ (t.j. Spoločnosť neschvaľuje ani nepotvrdzuje uvedené informácie a/alebo
nástroje), ktoré môžu indikovať vývoj obchodných trendov alebo obchodných
príležitostí. Klient prijíma a rozumie, že akékoľvek kroky podniknuté na základe informácií
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a/alebo nástrojov poskytovaných tretími stranami môžu viesť k stratám a/alebo celkovému
zníženiu hodnoty aktív Klienta. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné straty vyplývajúce z
krokov, ktoré podnikol Klient na základe informácií a/alebo nástrojov poskytnutých tretími
stranami
13.3. CFD sú finančné deriváty, ktorých hodnota je odvodená od ceny podkladových
aktív/trhov, na ktoré sa vzťahujú (napríklad mena, akciové indexy, akcie, kovy, indexy, futures,
forwardy atď.). Aj keď ceny, za ktoré Spoločnosť obchoduje, sú stanovené algoritmom
vyvinutým Spoločnosťou, ceny sú však odvodené od Podkladových aktív/trhu. Je preto
dôležité, aby Klient rozumel rizikám spojeným s obchodovaním s príslušným podkladovým
aktívom/trhom, pretože výkyvy v cene podkladového aktíva/trhu ovplyvnia ziskovosť jeho
obchodu.
13.4. Informácie o predchádzajúcej výkonnosti finančného nástroja nezaručujú jeho súčasnú
a/alebo budúcu výkonnosť. Použitie historických dát nepredstavuje záväznú alebo bezpečnú
prognózu, pokiaľ ide o budúcu výkonnosť finančných nástrojov, ktorých sa uvedené informácie
týkajú.

13.5. Páka a „gearing”
13.5.1. Transakcie s devízovými a derivátovými Finančnými nástrojmi sú spojené s vysokou
mierou rizika. Výška počiatočnej marže môže byť malá v porovnaní s hodnotou devízového
alebo derivátového kontraktu, takže na transakcie sa uplatňujú „páky“ alebo „gearing“.
13.5.2. Relatívne malý pohyb na trhu bude mať úmerne väčší dopad na prostriedky, ktoré
Klient vložil alebo bude musieť vložiť; to môže pôsobiť tak proti Klientovi, ako aj v prospech
Klienta. Klient môže utrpieť úplnú stratu prostriedkov Počiatočnej marže a akýchkoľvek ďalších
prostriedkov vložených u Spoločnosti na udržanie svojej pozície. Ak sa trh pohne proti pozícii
Klienta a/alebo sa zvýšia Požiadavky na maržu, Klient môže byť vyzvaný, aby v krátkom čase
vložil ďalšie prostriedky na udržanie svojej pozície. Nevyhovenie tejto žiadosti o vklad ďalších
finančných prostriedkov, môže mať za následok uzavretie jeho pozície(-í) Spoločnosťou v jeho
mene a bude zodpovedať za všetky výsledné straty alebo deficit.
13.6. Pokyny alebo stratégie na zníženie rizika
13.6.1. Zadávanie určitých Pokynov (napr. "stop-loss" Pokynov, ak to umožňujú miestne
zákony alebo "stop- limit" Pokynov), ktoré sú určené na obmedzenie strát na určité hodnoty,
nemusí byť primerané vzhľadom na to, že trhové podmienky môžu znemožňiť vykonávanie
takýchto Pokynov, napr. z dôvodu nedostatočnej likvidity na trhu. Stratégie využívajúce
kombináciu pozícií, ako sú "spread" a "straddle" pozície, môžu byť rovnako rizikové ako bežné
“dlhé“ alebo “krátke” pozície. Z tohto dôvodu , Stop Limit a Stop Loss Pokyny nemôžu zaručiť
obmedzenie straty.
13.6.2. Trailing Stop ani Odborný poradca nemôžu zaručiť obmedzenie straty.
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13.7. Volatilita
13.7.1. S niektorými Derivátovými Finančnými nástrojmi sa obchoduje počas širokých rozmedzí
v rámci dňa pri volatilných pohyboch cien. Klient musí preto starostlivo zvážiť, že hrozí vysoké
riziko strát, ako aj ziskov. Cena Derivátových Finančných nástrojov je odvodená od ceny
Podkladového aktíva, na ktoré sa vzťahujú. Derivátové Finančné nástroje a súvisiace
Podkladové trhy môžu byť veľmi volatilné. Ceny Derivátových Finančných nástrojov a
Podkladového aktíva môžu kolísať prudko a v širokom rozmedzí, a môžu odrážať
nepredvídateľné udalosti alebo zmeny podmienok, ktoré Klient ani Spoločnosť nedokážu
ovládať. Za určitých trhových podmienok nemusí byť možné vykonať Pokyn Klienta za
deklarované ceny, čo môže viesť k stratám. Ceny Derivátových Finančných nástrojov a
Podkladového aktíva budú ovplyvnené okrem iného zmenou vzťahov ponuky a dopytu,
vládnymi, poľnohospodárskymi, komerčnými a obchodnými plánmi a politikami, národnými a
medzinárodnými politickými a ekonomickými udalosťami a prevládajúcimi psychologickými
charakteristikami daného trhu.
13.8. Marža
13.8.1. Klient berie na vedomie a prijíma, že bez ohľadu na informácie, ktoré mu môže
Spoločnosť poskytnúť, hodnota Derivátových Finančných nástrojov môže kolísať smerom
nadol alebo nahor, a je dokonca pravdepodobné, že sa investícia môže stať bezcennou. Je to
dôsledkom systému marží uplatňovanému pri takýchto obchodoch, ktorý vo všeobecnosti
zahŕňa pomerne skromný vklad alebo maržu z hľadiska celkovej hodnoty kontraktu, takže
relatívne malý pohyb na Podkladovom trhu môže mať neúmerne dramatický vplyv na obchod
Klienta. Ak je pohyb trhového Podkladového trhu v prospech Klienta, Klient môže dosiahnuť
dobrý zisk, ale rovnako malý nepriaznivý pohyb na trhu môže nielen rýchlo viesť k strate celého
vkladu Klienta, ale tiež môže vystaviť Klienta značnej ďalšej strate.
13.9. Likvidita
12.9.1. Niektoré z Podkladových aktív sa nemusia okamžite stať likvidnými v dôsledku
zníženého dopytu po Podkladových aktívach a Klient nemusí byť schopný získať informácie o
ich hodnote, alebo rozsahu súvisiacich rizík.
13.10. Contract for Differences
13.10.1. CFD, ktoré sú k dispozícii na obchodovanie v Spoločnosti, sú spotové transakcie bez
priameho získania aktíva, ktoré poskytujú príležitosť dosiahnuť zisk zo zmien podkladového
aktíva (hotovostné indexy, indexové futures, dlhopisové futures, komoditné futures, spotová
ropa, spotové zlato, spotové striebro, jednotlivé akcie, meny alebo iné aktíva podľa uváženia
Spoločnosti). V prípade, že pohyb Podkladového aktíva je prospech Klienta, Klient môže
dosiahnuť dobrý zisk, ale rovnako malý nepriaznivý pohyb na trhu môže nielen rýchlo viesť k
strate celého vkladu Klienta, ale aj k ďalším vzniknutým poplatkom a výdavkom. Klient teda
nesmie obchodovať CFD, ak nie je ochotný podstúpiť riziko straty všetkých peňazí, ktoré
investoval, ako aj vzniku ďalších poplatkov a výdavkov.
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13.10.2. Investovanie do CFD prináša rovnaké riziká ako investovanie do futures alebo opcie a
Klient by si mal byť vedomý vyššie uvedených rizík. Transakcie CFD môžu v sebe niesť aj
podmienený záväzok a Klient by si mal byť vedomý dôsledkov s tým spojených, ktoré sú
uvedené nižšie v časti “Investičné transakcie s podmieneným záväzkom”.
13.11. Mimoburzové transakcie s Derivátovými Finančnými nástrojmi
13.11.1. CFD ponúkané Spoločnosťou sú mimoburzové transakcie. Obchodné podmienky
stanovujeme my (v súlade s obchodnými podmienkami prijatými našimi poskytovateľmi
likvidity) a podliehajú záväzkom zaistiť najlepší možný výsledok, konať primerane a v súlade s
našou Dohodou o klientskom účte a Politikou najlepšieho záujmu a vykonávania pokynov.
Každé CFD, ktoré klient otvorí prostredníctvom našej Obchodnej platformy má za následok
zadanie Pokynu Spoločnosti; takéto Pokyny môžu byť uzavreté iba Spoločnosťou a nie sú
prevoditeľné na inú osobu. Zatiaľ čo niektoré mimoburzové trhy sú vysoko likvidné, transakcie
s mimoburzovými alebo neprevoditeľnými derivátmi môžu zahŕňať vyššie riziko ako investície
do burzových derivátov, pretože neexistuje žiadny výmenný trh, na ktorom by sa uzavrela
otvorená pozícia. Nemusí byť možné likvidovať existujúcu pozíciu, posúdiť hodnotu pozície
pochádzajúcej z mimoburzovej transakcie alebo posúdiť vystavenie sa riziku. Bid a Ask ceny
nemusia byť kótované a aj v prípade, že sú, stanovia ich predajcovia týchto nástrojov, a preto
môže byť zložité určiť, čo je spravodlivá cena. V súvislosti s transakciami CFD, Spoločnosť
používa Online obchodné systémy pre transakcie CFD, ktoré nespadajú do definície uznanej
burzy, pretože sa nejedná o Multilaterálny systém obchodovania, a preto nemá rovnakú
ochranu.
13.12. Investičné transakcie s podmieneným záväzkom
13.12.1. Pri investičných transakciách s podmieneným záväzkom, ktoré sú maržované sa
vyžaduje, aby Klient uskutočnil sériu platieb proti kúpnej cene, namiesto okamžitého
zaplatenia celej kúpnej ceny. Požiadavka na maržu bude závisieť od podkladového aktíva
Finančného nástroja. Požiadavky na maržu môžu byť stanovené alebo vypočítané z aktuálnej
ceny podkladového nástroja a sú k dispozícii na webovej stránke Spoločnosti.
13.12.2. Ak Klient obchoduje s futures alebo CFD, môže utrpieť úplnú stratu prostriedkov, ktoré
vložil na otvorenie a udržanie pozície. Ak sa trh pohne proti Klientovi, môže byť vyzvaný, aby v
krátkom čase vložil ďalšie prostriedky na udržanie svojej pozície. Ak tak Klient neurobí v
požadovanom čase, môže byť jeho pozícia likvidovaná v strate a Klient bude zodpovedný za
výsledný deficit. Je potrebné poznamenať, že Spoločnosť nemá povinnosť upovedomiť Klienta
o Margin Calle na udržanie stratovej pozície..
13.12.3. Aj keď transakcia nie je maržovaná, stále môže za určitých okolností v sebe niesť
záväzok vykonať ďalšie platby nad rámec sumy zaplatenej v čase, keď Klient uzavrel kontrakt.
13.12.4. Investičné transakcie s podmieneným záväzkom, ktoré nie sú obchodované na
uznanej či určenej investičnej burze alebo podľa jej pravidiel, môžu vystaviť Klienta podstatne
vyššiemu riziku.
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13.13. Zábezpeka
13.13.1. Ak Klient vloží zábezpeku ako záruku v Spoločnosti, spôsob, akým sa s ním bude
zaobchádzať, sa bude líšiť v závislosti od typu transakcie a miesta, kde sa s ňou
obchoduje. Môžu existovať značné rozdiely v zaobchádzaní so zábezpekou v závislosti od toho,
či Klient obchoduje na uznanej alebo určenej investičnej burze pri uplatňovaní pravidiel tejto
burzy (a pridruženého zúčtovacieho strediska) alebo mimo burzy. Vložená zábezpeka môže
stratiť svoje identitu ako majetok Klienta, hneď ako sa uskutoční obchod v jeho mene. Aj keď
by sa obchodovanie klienta v konečnom dôsledku ukázalo ako ziskové, nemusí dostať späť tie
isté aktíva, ktoré vložil, a možno bude musieť prijať platbu v peňažných prostriedkoch.
13.14. Pozastavenie obchodovania
13.14.1. Za určitých obchodných podmienok môže byť zložité alebo nemožné pozíciu
likvidovať. Môže k tomu dôjsť napríklad v čase prudkých výkyvov cien, ak cena stúpne alebo
klesne počas jednej obchodnej seansy do tej miery, že podľa pravidiel príslušnej burzy je
obchodovanie pozastavené alebo obmedzené. Zadanie Stop Loss nemusí nevyhnutne
obmedziť straty klienta na určené hodnoty, pretože trhové podmienky môžu znemožniť
vykonanie takého Pokynu za stanovenú cenu. Okrem toho za určitých trhových podmienok
môže dôjsť k vykonaniu Pokynu Stop Loss pri horšej ako stanovenej cene, a vzniknuté straty
môžu byť väčšie, ako sa očakávalo.
13.15. Nedodanie aktíva
13.15.1. Rozumie sa, že Klient nemá žiadne práva ani povinnosti vo vzťahu k Podkladovým
aktívam súvisiacich s CFD, ktoré obchoduje. Nedochádza k dodaniu podkladového aktíva.
13.16. Sklz ("Slippage")
13.16.1. Sklz je rozdiel medzi očakávanou cenou Transakcie s Finančnými nástrojmi a cenou,
za ktorú sa Transakcia skutočne vykoná. Sklz sa často vyskytuje v obdobiach zvýšenej volatility
(napríklad z dôvodu udalostí v spravodajstve), ktoré znemožňujú vykonanie pokynu za určitú
cenu, keď sú použité trhové pokyny, a tiež vtedy, keď sa vykonávajú veľké Pokyny, pri ktorých
nemusí byť dostatočný záujem v požadovanej cenovej hladine na udržanie očakávanej ceny
obchodu.
14. Žiadna záruka zisku
14.1. Spoločnosť pri obchodovaní s Finančnými nástrojmi neposkytuje žiadne záruky zisku ani
vyhnutia sa stratám. Zákazník neobdržal od Spoločnosti ani žiadneho z jej zástupcov žiadnu
takúto záruku. Zákazník si je vedomý rizík spojených s obchodovaním s Finančnými nástrojmi a
je finančne schopný zniesť tieto riziká a všetky vzniknuté straty.
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ČASŤ C - Riziká a potvrdenia spojené s funkciami Automatických pokynov platformy
15. Úvod
Platforma poskytnutá Klientovi mu ponúka možnosť použiť funkciu Automatických pokynov. Tá
poskytuje Klientovi možnosť vybrať si Poskytovateľa signálov zo zoznamu Poskytovateľov
signálov, ktorý je dostupný na platforme Spoločnosti a rozhodnúť sa kopírovať / imitovať ich
obchodovanie automaticky na základe Údajov od Poskytovateľa signálov. Takže, akonáhle
Poskytovateľ signálov zadá svoj Pokyn, automaticky sa pošle signál Obchodnému účtu Klienta
na kopírovanie / imitovanie Pokynu Poskytovateľa signálov. Spoločnosť však dáva na vedomie,
že Automatické pokyny sú spojené s rôznymi rizikami a Klienta vyzýva, aby si pozorne prečítal a
zvážil nasledujúce riziká pred použitím funkcie Automatických pokynov Spoločnosti:
15.1. V prípade, že sa Poskytovateľ rozhodne uzavrieť svoje pozície, alebo by sa Spoločnosť
z akéhokoľvek dôvodu rozhodla uzavrieť pozície Poskytovateľa, všetky súvisiace Otvorené
pozície Klienta (ktorý kopíruje Poskytovateľa signálov) budú automaticky uzavreté pri súčasných
cenách bez predchádzajúceho upozornenia Klienta. Klient by mal byť preto schopný a
pripravený znášať stratu celej investície uskutočnenej pri sledovaní Poskytovateľa signálov.
15.2. Rovnako je potrebné poznamenať, že Spoločnosť má právo ukončiť svoju spoluprácu s
Poskytovateľom kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia Klientovi, a Klient v takom
prípade nebude môcť použiť Automatické pokyny spojené s týmto Poskytovateľom signálov.
Spoločnosť nebude zodpovedná za prípadné škody, ktoré Klientovi vzniknú v dôsledku takejto
udalosti.
15.3. V prípade, že klient zmení alebo zruší Pokyny Poskytovateľa signálov, dosiahne podstatne
iný výsledok ako s Pokynmi Poskytovateľa signálov a pokyny Klienta sa automaticky uzatvoria
ani neupravia, keď dôjde k zmene, alebo uzatvoreniu pôvodnej automatickej pozície
Poskytovateľom signálov.
15.4. Klient má právo vypnúť funkciu Automatických pokynov pre určitý Pokyn na Platforme,
alebo sa odpojiť od Poskytovateľa signálov. Rozumie sa, že od tej chvíle robí Klient vlastné
rozhodnutia ohľadne svojich Pokynov, Ovorenia, Zatvorenia, alebo zmeny svojich Pozícií a
Spoločnosť vykoná také Pokyny Klienta podľa jeho konkrétnych inštrukcií. Klient avšak berie na
vedomie a súhlasí s tým, že jeho zásah môže zmariť obchodnú stratégiu Poskytovateľa signálov
a spôsobiť Klientovi straty.
15.5. Klient berie na vedomie, že použitie alebo spoliehanie sa na históriu obchodovania
zvoleného Poskytovateľa signálov nezaručuje budúci výkon, alebo to, že Klient neutrpí straty.
Poskytovaním informácií o každom Poskytovateľovi signálov na Platforme alebo jej internetovej
stránke sa nepovažuje, že Spoločnosť poskytuje poradenstvo, odporúčania alebo návrhy na
výber Poskytovateľa signálov pre Automatické pokyny ani uistenie či záruku, že jeho budúce
obchody budú v súlade s jeho predchádzajúcou úspešnou obchodnou aktivitou.
15.6. Rozumie sa, že Spoločnosť nevytvára, neradí a ani nerozhoduje o obchodnej stratégii,
rozhodnutiach, alebo aktivite ktoréhokoľvek z Poskytovateľov signálov.
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15.7. Spoločnosť využije všetko primerané úsilie pre vykonanie pokynov Klienta v režime
Automatických pokynov bez zbytočného oneskorenia a okamžite, čo možno najbližšie
k transakcii uskutočnenej Poskytovateľom signálov. Klient berie na vedomie, že Automatické
pokyny umožňujú iba imitáciu transakcií Poskytovateľa signálov, v približnom čase Transakcií
Poskytovateľa signálov. Okrem toho, aj napriek primeranému úsiliu Spoločnosti, Klient berie na
vedomie, že vykonávanie pokynov môže byť oneskorené z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly
Spoločnosti a dokonca aj dokonalé elektronické zariadenia nezaručujú, že vykonanie Pokynov
Klienta sa bude konať v rovnakom, alebo približnom čase ako uskutočnenie danje Transakcie
Poskytovateľa signálov, alebo že Pokyn bude vôbec zadaný či vykonaný.
15.8. Spoločnosť vynaloží primerané úsilie na vykonanie Pokynu (či už na otvorenie alebo
uzatvorenie), ale rozumie sa, že vykonanie či postúprenie sa nemusí vždy dosiahnuť z dôvodov,
ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti.
15.9. Spoločnosť nemôže zaručiť, že Klient bude vždy schopný komunikovať prostredníctvom
Platformy s Poskytovateľmi signálov, a ani nezaručuje, že Klient bude komunikovať bez
prerušenia, oneskorenia alebo iných chýb súvisiacich s komunikáciou. Spoločnosť nebude
zodpovedná za akékoľvek takéto prerušenia, meškania alebo iné opomenutia v komunikácii, s
ktorými sa Klient môže počas používania Platformy stretnúť.
15.10. Klient berie na vedomie, že Platforma a najmä Automatické pokyny nemusia fungovať
bez chýb. Spoločnosť nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v Platforme budú spĺňať požiadavky
Klienta, alebo že prevádzka Platformy bude neprerušovaná alebo bezchybná. Všetky riziká
súvisiace s kvalitou a výkonnosť Platformy / Webovej stránky znáša Klient. Spoločnosť poskytuje
túto Platforma na báze "tak ako je".
15.11. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré môžu Klientovi vzniknúť v
dôsledku používania Platformy a funkcie Automatických pokynov, alebo zvolenia opačného
smeru Transakcií k Poskytovateľovi signálov.

Dátum poslednej revízie: September 2020
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