Výklad pojmů
"Příslušné regulace" znamenají (a) CySEC nařízení nebo jiná pravidla vydaná dalšími relevantními
regulačními autoritami majícími právo dohledu nad Společností; (b) pravidla příslušného trhu; a (c)
všechny ostatní příslušné zákony, nařízení a regulace Kypru a Evropské Unie.
"Ask" znamená vyšší cenu v kotaci, za kterou může Klient nakoupit.
"Bilance" se rozumí celkový finanční výsledek na Klientově účtu po poslední zrealizované transakci a
výběrové / vkladů operaci v kterémkoliv čase.
"Základní měna" znamená první měnu v měnovém páru, vůči které Klient nakupuje nebo prodává
kotovanou měnu.
"Bid" znamená nižší cenu v kotaci, za kterou může klient prodat.
"Obchodní den" znamená jakýkoliv den, kromě soboty a neděle, nebo 25. prosince, nebo 1. ledna, nebo
jiných kyperských nebo mezinárodních svátků, které byly zveřejněny na stránkách společnosti.
"Klientský účet" znamená unikátní personalizovaný účet Klienta sestávající ze strojních transakcí
otevřených pozic a pokynů v platformě, bilance klientových peněz a vkladů / výběrů Klienta.
"Uzavřená pozice" je opakem Otevřené pozice.
"Ukončena transakce" při obchodování s CFD znamená dva protichůdné obchody ve stejném objemu
(otevření a zavření pozice): nakoupit a prodat a přesně naopak.
"Contract for Differences" ("CFD") znamená kontrakt, který je kontraktem sledujícím změnu v ceně
podkladového aktiva. CFD je finanční nástroj.
"Zakázaná akce" odpovídá takovým akcím, které jsou uvedeny v podmínkách používání (Terms of
Business).
"Náležitosti kontraktu" znamenají základní obchodní podmínky při CFD (například spread, velikost
lotu, swap, počáteční marže, potřebná marže, hedgeovaná marže, minimální hranice stanovení Stop
Loss, Take Profit a limitních pokynů, finanční poplatky, poplatky, atd.) Pro každý typ CFD zvolený
Společností.
"Měna Klientského účtu" znamená měnu, ve které je Klientský účet denominován, a která může být
euro a americký dolar nebo jakákoliv jiná měna, nabízená Společností.
"Měnový pár" znamená objekt nebo podkladové aktivum pro CFD, transakci založenou na změně
hodnoty jedné měny vůči druhé. Měnový pár sestává ze dvou měn (kótovaná měna a základní měna) a
ukazuje, kolik kotované měny je potřebné na nákup jedné jednotky Základní měny.
"CySEC" znamená Cyprus Securities and Exchange Commission, která je regulátor vůči Společnosti
"CySEC nařízení" znamenají nařízení, direktivy, regulace, směrnice, názory a doporučení z CySEC.
"Majetek" znamená bilanci plus nebo minus plovoucí zisk nebo ztrátu, která vychází z otevřené pozice
a měl by být vypočítán: Kapitál = Bilance + Plovoucí zisk - Plovoucí ztráta.
"Základní detaily" znamenají požadované detail ze strany Společnosti, aby mohla přijmout pokyn
například, ale ne vázán na typ finančního nástroje, typ pokynu, typ podkladového aktiva, pokud Klient
zadá čekající pokyn (limit nebo stop), Klient stanoví očekávanou cenu, za kterou by se měl pokyn dostat
na trh a zároveň jakýkoliv Stop Loss, zda Take Profit, atd.

"Expert Advisor" mechanický online obchodní systém, který byl vytvořen na automatizované
obchodní aktivity na elektronické obchodní platformě. Může být nastaven tak, aby dával Klientovi
upozornění pro obchodní příležitosti, a také může obchodovat jeho účet automaticky, přičemž bude
manažovat všechny aspekty obchodních činností od zadávání pokynů přímo do Platformy po
automatické úpravy Stop Loss, trailing stops a Take Profit úrovní.
"Finanční instrument" znamená finanční instrument na základě CIF licence Společnosti, která se
nachází v dokumentu "Company Information".
"Plovoucí Zisk / Ztráta" při CFD znamená aktuální zisk / ztrátu vypočtený při otevřených pozicích /
při aktuálních kotacích (poplatky jsou přidány v případě nutnosti).
"Volná marže" znamená množství finančních prostředků na Klientském účtu, které mohou být použity
na otevření pozice nebo udržení otevřené pozice. Volná marže se vypočítá: Kapitál mínus Potřebná
marže [Volná marže = Majetek- Potřebná marže].
"Hedgeovaná marže" pro obchodování s CFD znamená potřebnou marži požadovanou Společností
jak pro otevření tak pro udržení spárovaných pozici.
"Úvodní marže" pro obchodování CFD znamená potřebnou marži požadovanou Společností pro
otevření pozice.
"Partner" bude řešen podle odstavce 27.8. Dohody s klientem.
"Investiční služby" znamenají Investiční služby dle CIF licence společnosti, která se nachází v
dokumentu "Company Information".
"Páka" pro obchodování CFD znamená poměr velikosti transakce a úvodní marže. 1:200 poměr
znamená, že na otevření pozice je nutná úvodní marže stokrát nižší, než je objem transakce.
"Dlouhá pozice" pro obchodování CFD znamená nákup pozice, která zvyšuje hodnotu se zvyšující se
hodnotou podkladového aktiva. Například při měnových párech: nákup Základní měny vůči kótované
měně.
"Lot" znamená jednotky vyjadřující objem transakce, která je specifická pro každé podkladové aktivum
CFD.
"Velikost lotu" znamená počet podkladových aktiv v jednom lotu CFD.
"Marže" znamená potřebné garantované finanční prostředky jak pro otevření tak i udržení CFD
transakce.
"Margin Call" znamená situace, kdy Společnost informuje Klienta o potřebě vložení další marže, když
Klient nemá dostatek marže na otevření nebo udržení pozice.
"Úroveň marže" při obchodování s CFD znamená poměr procenta majetku k potřebné marži. Vypočítá
se následovně: Úroveň marže = (Kapitál / Potřebná marže) x 100%.
"Obchodování na marži" při obchodování s CFD znamená pákové obchodování, kdy Klient může
provádět transakce i v případě, kdy má méně finančních prostředků na Klientském účtu než je objem
samotné transakce.
"Spárovaná pozice" při obchodování s CFD znamená dlouhou a krátkou pozici otevřené na
Klientském účtu při stejném objemu transakce a pro tentýž CFD.

"Potřebná marže" při obchodování s CFD znamená potřebnou marži nezbytnou pro udržení
otevřených pozic.
"Standardní tržní velikost" při obchodování s CFD znamená maximální počet jednotek
podkladového aktiva, které jsou posílány Společností na realizaci.
"Otevřená pozice" znamená jakoukoliv dlouhou nebo krátkou pozici, která není uzavřená.
"Pokyn" znamená instrukci od Klienta k obchodování finančních instrumentů.
"Strany" znamenají strany pro tuto Dohodu s klientem - např. Společnost a Klient.
"Platforma" znamená elektronický mechanismus spravovaný a kontrolovaný Společností, sestávající z
obchodní platformy, počítačů, softwaru, databází, telekomunikačního hardwaru, programů a
technických zařízení, které zajišťují obchodní aktivity Klienta s finančními instrumenty přes Klientský
účet.
"Profesionální klient" znamená "Profesionální klient" pro účely CySEC nařízení, které jsou
specifikovány v Client Classification Policy.
"Úroveň pokynu" při obchodování s CFD znamená cenu, která je uvedena v pokynu.
"Kotace" znamená informaci o aktuální ceně pro podkladové aktivum, a to ve formě Bid a Ask ceny.
"Kótovaná měna" znamená druhou měnu v měnovém páru, která může být koupena nebo prodána
Klientem za Základní měnu.
"Základ kotace" v souvislosti s obchodováním s CFD znamená tok kotací uchovávaných na serveru.
"Tok kotací" znamená proud kotací do platformy pro každé CFD.
"Klientské platby klient" znamená "klientské platby klient" pro účely CySEC nařízení, které jsou
specifikovány v Client Classification Policy.
"Služby" znamená služby nabízené Společností Klientovi podle Dohody, jak je uvedeno v odstavci 6.1
Dohody s klientem.
"Robot" odpovídá automatizovanému obchodnímu softwaru, který automaticky obchoduje CFD.
"Krátká pozice" při obchodování s CFD znamená prodejní pozici, jejíž hodnota roste, když cena
podkladového aktiva klesá. Například při měnových párech: prodej Základní měny vůči kótované měně.
Krátká pozice je opakem dlouhé pozice.
"Skluz" znamená rozdíl mezi očekávanou cenou při CFD transakci a realizační cenou transakce. Skluz
vzniká často v období vyšší volatility (například kvůli zprávám), což z pokynu při určité ceně vytvoří
nerealizovatelný pokyn, a to v případě, kdy jsou používány tržní pokyny, a také v případech velkých
pokynů, kdy na trhu nemusí být dostatečně velký zájem udržet očekávanou cenu obchodu.
"Spread" při obchodování s CFD znamená rozdíl mezi Ask a Bid podkladového aktiva ve stejném čase.
"Swap nebo Roll over" při obchodování s CFD znamená úrok přidáný nebo odebranýn za držení
otevření pozice přes noc.
"Trailing Stop" při obchodování s CFD znamená Stop Loss pokyn, který je nastaven na procentuální
úrovni, která je nižší než tržní cena pro dlouhou pozici. Trailing stop cena se upravuje podle toho, jak se
hýbe tržní cena. Prodejní trailing stop pokyn nastavuje stop cenu na fixní úrovni pod tržní cenou s
přidanou "sledovací" odchylkou. Jak se cena na trhu zvyšuje, roste i stop cena přesně o stanovenou

odchylku, ale pokud tržní cena poklesne, stop cena se nemění a tržní pokyn se realizuje, když cena
dosáhne úrovně stop ceny. Trailing stop pokyn není možne realizovat na platformě společnosti.
"Velikost transakce" při obchodování s CFD znamená velikost lotu vynásobená počtem lotů.
"Podkladové aktivum" znamená objekt podkladového aktiva CFD, které může být měnový pár, drahé
kovy, akciové indexy, akcie a komodity. Bere se v úvahu, že list se může změnit a klienti si to zkontrolují
v platformě.
"Podkladový trh" znamená příslušný trh pro konkrétní podkladové aktivum CFD.

