UPOZORNENIE NA RIZIKÁ
ČASŤ A – RIZIKÁ SPOJENÉ SO VŠETKÝMI FINANČNÝMI NÁSTROJMI
1. Úvod
1.1. Toto Upozornenie o rizikách vám poskytneme (ako klientovi alebo potenciálnemu klientovi) v súlade
so zákonom o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2017 L.87(I)/2017,
pričom môže byť čas od času zmenené a doplnené ("zákon"), a vzťahujúce sa na spoločnosť Goldenburg
Group Limited (ďalej len "spoločnosť").
1.2. Všetci klienti a potenciálni klienti by si mali dôkladne prečítať toto Upozornenie o rizikách uvedené
v tomto dokumente ("dokument"). Treba však poznamenať, že tento dokument nemôže a ani neopisuje
a nevysvetľuje všetky riziká a ďalšie významné aspekty zapojené do obchodovania s finančnými
nástrojmi (napr. Contract for Difference ("CFDs"). Tento dokument bol navrhnutý tak, aby vo
všeobecnosti vysvetlil povahu rizík spojených s obchodovaním s finančnými nástrojmi na spravodlivom
a nezavádzajúcom základe.
1.3 Produkty a služby spoločnosti sú určené pre cieľový trh klientov, a tieto sú podrobne popísané v
Politike riadenia produktu, ktorá môže byť z času na čas zmenená a doplnená.
2. Poplatky a dane
2.1. Poskytovanie služieb Spoločnosťou klientovi podlieha spoplatneniu, ktoré je uvedené na
internetových stránkach Spoločnosti. Predtým, než klient začne obchodovať, alebo prijímať služby od
Spoločnosti, je potrebné, aby sa oboznámil s informáciami o všetkých poplatkoch, províziách a
úhradách, ktoré bude znášať. Klient je povinný sledovať prípadné zmeny v poplatkoch.
2.2. Ak niektoré poplatky nie sú vyjadrené v hotovosti (ale napríklad ako percento z hodnoty zákazky),
klient by sa mal ubezpečiť, že rozumie, čo budú takéto poplatky pravdepodobne predstavovať.
2.3. Poplatky Spoločnosti je možné meniť v súlade s podmienkami Dohody s klientom, ktorá sa nachádza
na internetovej stránke Spoločnosti.
2.4. Existuje riziko, že klientove obchody s akýmikoľvek finančnými nástrojmi môžu byť, alebo sastat
predmetom zdanenia a/alebo iných povinností, napríklad v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo
osobnej situácie klienta. Spoločnosť nezaručuje, že daň a / alebo akákoľvek iná povinnosť bude splatná.
Spoločnosť neponúka daňové poradenstvo a odporúča, aby v prípade, že má Klient nejaké otázky,
požiadal o radu príslušného daňového poradcu.
2.5. Klient zodpovedá za všetky dane a/alebo akékoľvek iné povinnosti, ktoré môžu vyplynúť v súvislosti
s jeho obchodovaním.
2.6. Majte na pamäti, že poplatky sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
2.7. V prípade, že to platné zákony vyžadujú, Spoločnosť odpočíta z platieb Klientovi také sumy, aké sú
vyžadované daňovými úradmi, a aké majú byť odpočítané v súlade s platnými právnymi predpismi.
2.8. Je možné, že Klientovi vyplynú ďalšie náklady, vrátane daní, týkajúce sa transakcií uskutočnených
na obchodnej platforme, za ktoré je zodpovedný Klient a ktoré neukladá Spoločnosť a neplatia sa
Spoločnosti. Splatné dane sú vo výlučnej a plnej zodpovednosti Klienta a Klient súhlasí s tým, že
Spoločnosť môže odpočítať dane, ktoré môžu byť požadované právnymi predpismi, pokiaľ ide o jeho
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obchodnú činnosť na obchodnej platforme. Klient si je vedomý, že s ohľadom na tieto daňové odpočty,
má Spoločnosť právo na kompenzáciu voči všetkým sumám na obchodnom účte Klienta.
2.9. Je potrebné poznamenať, že ceny spoločnosti v súvislosti s CFD sú stanovené Spoločnosťou a môžu
sa líšiť od cien vykázaných inde. Ceny obchodovania Spoločnosti sú tie, v ktorých je Spoločnosť ochotná
predať CFD svojim Klientom v čase predaja. Ceny zobrazené na obchodnej platforme Spoločnosti
odrážajú poslednú známu dostupnú cenu v momente pred umiestnením akéhokoľvek Príkazu, no
skutočná vykonávacia cena Príkazu sa môže líšiť, v súlade s najlepšími záujmami Spoločnosti, Politikou
realizácie príkazov a Dohodou s klientom.
Ako také, ceny, ktoré Klient obdrží v čase, keď otvorí, alebo zatvorí pozíciu nemusia priamo zodpovedať
úrovni trhu v reálnom čase v okamihu predaja CFD alebo odrážať ceny tretích strán.
3. Riziká spojené s tretími stranami
3.1. Rozumie sa, že Spoločnosť promptne umiestni akékoľvek peniaze Klientov, na jeden alebo viacero
oddelených účtov (označených ako účty "klientov") do spoľahlivých finančných inštitúcií (v rámci, alebo
mimo Cypru či EHP), ako sú napríklad úverové inštitúcie alebo banka v tretej krajine. Hoci Spoločnosť
vyvinie náležitú zručnosť, starostlivosť a usilovnosť pri výbere finančnej inštitúcie v súlade s platnými
predpismi, je zrejmé, že existujú okolnosti, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti a tým, Spoločnosť
neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek výsledné straty Klienta ako dôsledok insolventnosti alebo
iného obdobného konania alebo zlyhania finančných inštitúcií, v ktorých budú peniaze Klientov uložené.
3.2. Finančná inštitúcia (z odseku 3.1.), v ktorej budú uložené peniaze Klientov, môže byť na alebo mimo
Cypru či EHP. Má sa za to, že právny a regulačný režim vzťahujúci sa na takúto finančnú inštitúciu mimo
Cypru či EHP, bude odlišný od právneho a regulačného režimu na Cypre. Preto v prípade platobnej
neschopnosti, alebo akéhokoľvek ekvivalentného zlyhania, či konania tohto subjektu, môže byť s
peniazmi Klienta zaobchádzané iným spôsobom, aký by platil, ak by boli peniaze uschované na
Oddelenom účte na Cypre.
3.3. Finančná inštitúcia, ktorej Spoločnosť zverí peniaze Klientov (podľa odseku 3.1.), ich môže držať na
súhrnnom účte. Preto v prípade platobnej neschopnosti, alebo akéhokoľvek ekvivalentného zlyhania v
súvislosti s touto finančnou inštitúciou, môže mať Spoločnosť iba nezabezpečený nárok voči finančnej
inštitúcii menom Klienta a Klient bude vystavený riziku, že peniaze, ktoré Spoločnosť dostane od
finančnej inštitúcie, nebudú dostatočné pre uspokojenie pohľadávok Klienta. Vo všeobecnosti účty,
ktoré sú vedené v inštitúciách, vrátane omnibus účtov, sú vystavené rôznym rizikám, vrátane
potenciálneho rizika, že sa s nimi bude zaobchádzať ako s jedným účtom v prípade, že finančná
inštitúcia, v ktorej sú finančné prostriedky držané, zbankrotuje. Za takýchto okolností môže byť
uplatniteľná akákoľvek schéma ochrany vkladov bez ohľadu na Klientov ako konečných skutočných
vlastníkov omnibus účtov. Okrem toho je možné v takom prípade prijať opatrenia na riešenie problémov,
vrátane záchrany finančných prostriedkov klienta.
3.4. Spoločnosť môže zveriť peniaze Klienta depozitáru, ktorý môže bezpečnostný záujem, záložné právo
alebo právo na započítanie vo vzťahu k týmto peniazom.
3.5. Banka, alebo maklér, cez ktorého Spoločnosť obchoduje, môže mať záujmy v rozpore so záujmami
Klienta.
4. Platobná neschopnosť
4.1. Insolventnosť alebo bankrot spoločnosti alebo platobná neschopnosť alebo platobná neschopnosť
všetkých strán zúčastnených na Transakciách vykonávaných spoločnosťou v mene Klienta (vrátane
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brokerov, miest realizácie a poskytovateľov likvidity) môže viesť k likvidácii alebo uzavretiu pozícií bez
súhlasu Klienta a v dôsledku toho môže Klient utrpieť straty. V nepravdepodobnom prípade platobnej
neschopnosti Spoločnosti nemôžu byť oddelené finančné prostriedky klientov použité na úhradu
veriteľov spoločnosti. Ak Spoločnosť nie je schopná uspokojiť nároky na splatenie, oprávnení žiadatelia
majú právo na náhradu škody od fondu na odškodnenie pre investorov, ako je uvedené nižšie.
4.2. Spoločnosť ako emitent CFD môže byť dočasne alebo trvalo platobne neschopná, čo vedie k
neschopnosti splniť jej záväzky. Platobná schopnosť emitenta sa môže meniť v dôsledku jedného alebo
viacerých faktorov vrátane finančných vyhliadok emitujúcej spoločnosti, ekonomického sektora
emitenta a/alebo politického a ekonomického postavenia krajín, v ktorých sa nachádza a/alebo sa
nachádza jej podnikanie. Zhoršenie platobnej schopnosti emitenta ovplyvní cenu cenných papierov,
ktoré vydáva.
5. Kompenzačný fond pre investorov
5.1. Spoločnosť je členom Kompenzačného fondu pre investorov určeného pre klientov investičných
spoločností, ktorý je regulovaný v Cyperskej republike. Niektorí klienti budú mať nárok na náhradu
škody v rámci Kompenzačného fondu pre investorov, pokiaľ je Spoločnosť v platobnej neschopnosti.
Kompenzácia u každého oprávneného klienta nepresiahne dvadsaťtisíc euro (20 000 EUR). Pre viac
informácií nahliadnite do dokumentu „Kompenzačný fond pre investorov“ na našich webových
stránkach.
6. Prevádzkové riziká
6.1. Nie Spoločnosť, ale Klient, preberá zodpovednosť za riziká finančných strát spôsobených poruchou,
prerušením, odpojením alebo zlomyseľným konaním, informačných, komunikačných, elektrických,
elektronických alebo iných systémov.
6.2. V prípade, že Klient vykonáva operácie na elektronickom systéme, bude vystavený rizikám
spojenými so systémom, vrátane zlyhania hardvéru, softvéru, serverov, komunikačných liniek a zlyhania
internetu. Výsledkom takéhoto zlyhania môže byť, že jeho príkaz nebude zrealizovaný podľa jeho
pokynov alebo sa nezrealizuje vôbec. Spoločnosť v prípade takejto poruchy nepreberá žiadnu
zodpovednosť.
6.3. Klient berie na vedomie, že nezašifrované informácie prenášané prostredníctvom emailu nie sú
chránené pred neoprávneným prístupom.
6.4. V prípade zvýšeného toku kapitálu, môže Klient zaznamenať určité ťažkosti s pripojením
prostredníctvom telefónu, alebo cez Systém / Platformu Spoločnosti a to najmä na rýchlom trhu
(napríklad, keď sú uvoľnené kľúčové makroekonomické ukazovatele).
6.5. Klient berie na vedomie, že internet môže podliehať udalostiam, ktoré môžu ovplyvniť jeho prístup
na internetovú stránku Spoločnosti a / alebo obchodnej Platformy/ Systému Spoločnosti, vrátane, nie
však výlučne, prerušenia alebo prenosových strát, zlyhania softvéru a hardvéru, odpojenia internetu,
výpadku verejnej elektrorozvodnej siete alebo útoku hackerov. Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne
škody alebo straty vyplývajúce z takýchto udalostí, ktoré sú mimo jej kontroly, alebo za akékoľvek iné
straty, náklady, záväzky, alebo výdavky (vrátane, nie však výlučne, ušlého zisku), ktoré môžu vyplývať z
neschopnosti prístupu Klienta k internetovej stránke Spoločnosti a/alebo systému obchodovania, alebo
omeškania, či zlyhania pri posielaní príkazov alebo transakcií.
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6.6. V súvislosti s používaním výpočtovej techniky, dát a hlasových komunikačných sietí znáša Klient
medzi inými rizikami aj nasledujúce riziká, pri ktorých nenesie Spoločnosť žiadnu zodpovednosť
akékoľvek výsledné straty:
a) odpojenie zariadenia od elektrického prúdu na strane klienta, poskytovateľa, alebo komunikačného
operátora (vrátane hlasovej komunikácie), ktorého služby klient používa,
b) fyzické poškodenie (alebo zničenie) komunikačných kanálov používaných na prepojenie klienta a
poskytovateľa (komunikačného operátora), poskytovateľa a obchodného a informačného serveru
klienta,
c) výpadok (neprijateľne nízka kvalita) komunikácie prostredníctvom kanálov používaných klientom
alebo Spoločnosťou, alebo kanálov používaných poskytovateľom alebo komunikačným operátorom
(vrátane hlasovej komunikácie), ktorého služby používa klient alebo Spoločnosť,
d) chybné nastavenie klientskeho terminálu alebo jeho nastavenie v rozpore s požiadavkami,
e) predčasná aktualizácia klientskeho terminálu,
f) pri vykonávaní transakcií prostredníctvom telefónnej hlasovej komunikácie (cez pevnú linku, alebo
mobilný telefón), sa Klient vystavuje riziku problematickej voľby čísla, v snahe dovolať sa zamestnancovi
kancelárie servisného oddelenia Spoločnosti, kvôli problémom s kvalitou komunikácie a zaťažením
komunikačného kanála,
g) používanie komunikačných kanálov, hardvéru a softvéru vytvára riziko neprijatia správ (vrátane
textových správ), ktoré klientovi odoslala Spoločnosť,
h) obchodovanie po telefóne môže byť znemožnené kvôli preťaženiu spojenia,
i) porucha alebo nefunkčnosť platformy, ktorá zahŕňa aj klientský terminál.
6.7. Klient môže pri vzniknutí vyššie uvedených rizík utrpieť finančné straty, pričom Spoločnosť
neprijíma žiadnu zodpovednosť v prípade naplnenia takéhoto rizika a za všetky súvisiace škody, ktoré
môže utrpieť, zodpovedá Klient.
7.Obchodná platforma
7.1. Upozorňujeme klienta na to, že pri obchodovaní na elektronickej platforme podstupuje riziko
finančnej straty, ktorá môže byť dôsledkom okrem iného:
a) zlyhania klientových zariadení, softvéru a zlej kvality pripojenia,
b) zlyhania, nesprávneho fungovania alebo nesprávneho použitia hardvéru alebo softvéru Spoločnosti,
alebo klienta
c) nesprávnej činnosti klientovho vybavenia,
d) nesprávneho nastavenia klientskeho terminálu,
e) oneskorenej aktualizácie klientskeho terminálu.
7.2. Klient berie na vedomie, že v danom čase môže byť povolená len jedna inštrukcia vo fronte. Ako
náhle klient odoslal inštrukciu, môže Spoločnosti zadať novú inštrukciu.
7.3. Klient berie na vedomie, že jediným spoľahlivým zdrojom informácií o toku kót je online serverový
balík kót. Balík kót v klientskom termináli nie je spoľahlivým zdrojom informácií o toku kót, pretože
spojenie medzi klientskym terminálom a serverom sa môže v určitom okamihu prerušiť a niektoré kóty
jednoducho nemusia doraziť do klientskeho terminálu.
7.4. Klient berie na vedomie, že keď zavrie okno zadávania / zmazania príkazov, alebo okno otvorenia /
zatvorenia pozície, Inštrukcia, ktorá bola odoslaná na server, nebude zrušená.
7.5. Príkazy môžu byť vykonávané jeden po druhom, podľa poradia. Viaceré príkazy z rovnakého účtu
Klienta nemôžu byť vykonané v rovnakom čase.
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7.6. Klient berie na vedomie, že keď uzavrie príkaz, ten nebude zrušený.
7.7. V prípade, že klient nedostal výsledok realizácie predchádzajúceho príkazu, ale rozhodne sa príkaz
opakovať, musí prijať riziko vytvorenia dvoch transakcií namiesto jednej.
7.8. Klient berie na vedomie, že ak už bol čakajúci príkaz vykonaný, ale klient odošle inštrukciu k zmene
jeho úrovne, jediná inštrukcia, ktorá sa vykoná, bude pokyn upraviť úrovne Stop Loss a / alebo Take
Profit na pozícii otvorenej, keď bol čakajúci príkaz spustený.
8.Komunikácia medzi klientom a spoločnosťou
8.1. Klient musí akceptovať riziko prípadných finančných strát spôsobených tým, že klient dostal s
oneskorením alebo nedostal vôbec žiadne oznámenia od Spoločnosti.
8.2. Klient berie na vedomie, že v nezašifrované informácie prenášané prostredníctvom emailu nie sú
chránené pred neoprávneným prístupom.
8.3. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak neoprávnené tretie osoby získajú prístup k
informáciám, vrátane elektronických adries, elektronickej komunikácie, osobných údajov
a prístupovým údajom pri prenose vyššie uvedeného medzi Spoločnosťou a klientom, alebo pri
používaní internetu alebo iných sieťových komunikačných zariadení, alebo akýchkoľvek iných
elektronických prostriedkov.
8.4. Klient je plne zodpovedný za riziká, pokiaľ ide o nedoručené interné správy posielané Spoločnosťou
Klientovi cez interný Online Trading systém Spoločnosti.
9.Vyššia moc
9.1. V prípade zásahu vyššej moci nemusí byť Spoločnosť schopná zaistiť vykonávanie klientských
príkazov alebo plniť svoje záväzky v zmysle dohody s klientom. Následne môže klient utrpieť finančnú
stratu.
9.2. Spoločnosť nie je zodpovedná a nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek druh straty alebo škody
vyplývajúcej z akéhokoľvek zlyhania, prerušenia alebo oneskorenia pri plnení svojich záväzkov v zmysle
používateľskej dohody, ak takéto zlyhanie, prerušenie alebo oneskorenie vznikne v dôsledku vyššej moci.
10. Mimoriadne podmienky na trhu
10.1. Klient berie na vedomie, že za neobvyklých trhových podmienok môže byť doba, počas ktorej sa
vykoná príkaz, dlhšia, alebo nemusí byť možné vykonať príkazy za deklarované ceny, alebo nemusia byť
vykonané vôbec.
10.2. Abnormálne trhové podmienky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na obdobia rýchlych cenových
výkyvov v cene, stúpanie alebo klesanie počas jednej obchodnej seansy do takej miery, že podľa pravidiel
príslušnej burzy, je obchodovanie pozastavené alebo obmedzené alebo je nedostatok likvidity, alebo to
môže nastať pri otvorení obchodných seáns.
11.Zahraničné meny
11.1. Ak sa obchoduje s finančným nástrojom v menách iných než je domáca mena Klienta, akékoľvek
zmeny vo výmenných kurzoch môžu mať negatívny vplyv na jeho hodnoty, ceny a výkon a môžu viesť k
stratám pre klienta.
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12. Regulačné a právne riziko
Zmena zákonov a nariadení môže významne ovplyvniť finančný nástroj a investície do sektora alebo
trhu. Zmena zákonov alebo nariadení zo strany vlády alebo regulačného orgánu alebo rozhodnutia, ktoré
dosiahne súdny orgán, môžu zvýšiť prevádzkové náklady podniku, znížiť atraktivitu investícií, zmeniť
konkurencieschopnosť a tak zmeniť pozíciu investícií. Toto riziko je nepredvídateľné a môže sa líšiť trh
od trhu.
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ČASŤ B - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O RIZIKÁCH SPOJENÝCH S URČITÝMI
FINANČNÝMI NÁSTROJMI
12. Úvod
Všeobecné upozornenia na riziká komplexných finančných nástrojov (Finančné deriváty
ako sú CFD)
Obchodovanie CFD môže ohroziť kapitál Klienta a to najmä ak sú používané špekulatívnym spôsobom.
CFD sú klasifikované ako vysoko rizikové komplexné finančné nástroje a Klienti môžu prísť o
investovanú čiastku.
Investičné rozhodnutia prijaté Klientmi a investičné rady, ktoré spoločnosť poskytuje Klientom sú
predmetom rôznych trhov, mien, ekonomických, politických, podnikateľských rizík atď., a nemusia byť
nutne rentabilné.
Klient berie na vedomie a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že bez ohľadu na akékoľvek investičné
poradenstvo alebo informácie poskytnuté Spoločnosťou, hodnota akýchkoľvek investícií do finančných
nástrojov sa môže pohybovať smerom nahor alebo nadol. Klient berie na vedomie a bez akýchkoľvek
výhrad akceptuje existenciu podstatného rizika straty a škody v dôsledku nákupu alebo predaji
akéhokoľvek finančného nástroja a uznáva svoju ochotu prijať takéto riziko.
Nižšie je uvedený náčrt hlavných rizík a ďalších podstatných aspektov obchodovania CFD:
12.1. Obchodovanie s CFD je VYSOKO ŠPEKULATÍVNE A JE SPOJENÉ SVYSOKÝM
STUPŇOM RIZIKA a nie je vhodné pre všetkých členov verejnosti, ale iba pre investorov, ktorí:
(a) si uvedomujú a sú schopní na seba vziať právne, ekonomické a iné riziká,
(b) s prihliadnutím na svoju osobnú finančnú situáciu, finančné zdroje, životný štýl a povinnosti sú
finančne schopní prevziať stratu celej svojej investície,
(c) majú znalosti k pochopeniu obchodovania s CFD, podkladovými aktívami a trhmi.
12.2. Spoločnosť môže Klientovi poskytovať informácie a nástroje pochádzajúce od tretích strán v stave
„ako sú“ (t.j. Spoločnosť nemusí súhlasiť, schvaľovať alebo ovplyvňovať uvedené informácie, alebo
nástroje), ktoré môžu indikovať vývoj obchodných trendov alebo obchodných príležitostí.
Klient akceptuje a chápe, že akékoľvek činnosti na základe informácií a / alebo nástrojov poskytovaných
tretími stranami môžu viesť k stratám a / alebo celkovému zníženiu hodnoty aktív Klienta. Spoločnosť
neručí za prípadné straty vyplývajúce z opatrení prijatých Klientom na základe informácií a alebo
nástrojov poskytnutých tretími stranami.
12.3. CFD sú finančné deriváty, ktorých hodnota je odvodená od ceny podkladových aktív / trhov, ku
ktorým sa vzťahujú (napríklad meny, akciové indexy, akcie, kovy, indexy futurít, forwardy atď.). Hoci
ceny, za ktoré obchoduje Spoločnosť sú vytvárané algoritmom vyvinutým Spoločnosťou, ceny sú
odvodené od podkladových aktív / trhu. Preto je dôležité, aby si Klient uvedomoval riziká spojené s
obchodovaním s príslušným podkladovým aktívom / trhom, pretože výkyvy v cene podkladového aktíva
/ trhu budú mať vplyv na ziskovosť jeho obchodu.
12.4. Informácie o predchádzajúcej výkonnosti finančného nástroja nezaručujú jeho aktuálnu a / alebo
budúcu výkonnosť. Použitie historických dát nepredstavuje záväznú alebo bezpečnú prognózu, pokiaľ
ide o budúcu výkonnosť finančných nástrojov, ktorých sa uvedené informácie týkajú.
12.5. Pákový efekt, gearing
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12.5.1. Transakcie s pákovými kontraktmi nesú vysoký stupeň rizika. Veľkosť počiatočnej zálohy (initial
margin) je malá v porovnaní s hodnotou kontraktu, takže transakcie sú „pákované“ (efekt páky).
12.5.2. Relatívne malý pohyb trhu bude mať proporčne väčší dopad na alokované zdroje alebo na zdroje,
ktoré bude Klient musieť alokovať. To môže pracovať v prospech Klienta ako aj proti nemu. Klient môže
utrpieť úplnú stratu počiatočnej zálohy a všetkých dodatočných zdrojov, ktorými disponuje v Spoločnosti
na udržanie svojej pozície. Ak sa trh pohne proti pozícii Klienta alebo sa zvýši požiadavka na zálohu,
Klient môže byť vyzvaný na doplnenie dodatočných zdrojov, aby udržal svoju pozíciu. Ak nedodá
požadované dodatočné zdroje v požadovanom čase, pozícia Klienta môže byť Spoločnosťou uzavretá v
strate a Klient potom bude zodpovedný za akýkoľvek záväzok vyplývajúci z deficitu na jeho účte.
12.6. Stratégie, alebo príkazy znižujúce riziká
12.6.1. Zadanie príkazov (napr. „stop–loss“, ak to pripúšťa konkrétne aplikované právo, alebo „stop–
limit” príkazov), ktoré majú limitovať straty, nemusia byť efektívne, pretože podmienky na trhu môžu
znemožniť vykonanie takýchto príkazov. Niekedy môže byť zložité alebo nemožné uzavrieť pozíciu bez
toho, aby došlo k výrazným stratám. Stratégie používajúce kombinácie pozícií ako sú „spread“ a
„straddle“ môžu byť rovnako rizikové ako jednoduché „dlhé“ a „krátke” pozície. Z týchto dôvodov príkazy
Stop Limit a Stop Loss nemôžu zaručiť zníženie rizika straty.
12.6.2. Trailing Stop a Expert Advisor nemôžu zaručiť zníženie rizika straty.
12.7. Volatilita
12.7.1. S niektorými finančnými derivátmi sa obchoduje v širokom dennom rozmedzí s kolísaním cien.
Preto musí Klient starostlivo zvážiť, že hrozí vysoké riziko strát, ako aj ziskov. Ceny finančných derivátov
sú odvodené od podkladových aktív, ku ktorým sa vzťahujú. Hodnota finančných derivátov a
podkladových aktív môže byť značne kolísavá. Ceny derivátových finančných nástrojov a podkladových
aktív môžu rýchlo a v širokom rozmedzí kolísať a môžu odrážať nepredvídateľné udalosti alebo zmeny
podmienok, ktoré nemôžu Klient ani Spoločnosť ovplyvniť. Za určitých trhových podmienok nemusí byť
možné realizovať príkaz Klienta za deklarovanú cenu, čo môže viesť k stratám. Ceny finančných
derivátov a podkladových aktív budú, okrem iného, ovplyvnené zmenami vzťahov ponuky a dopytu,
vládnymi, poľnohospodárskymi, komerčnými a obchodnými úpravami, národným, medzinárodným
politickým a ekonomickým dianím a prevládajúcou psychologickou charakteristikou relevantného trhu.
12.8. Marža
12.8.1. Klient berie na vedomie a súhlasí, že bez ohľadu na všetky informácie, ktoré môžu byť ponúkané
Spoločnosťou, hodnota finančných derivátov môže kolísať nahor, alebo nadol a je dokonca
pravdepodobné, že investícia stratí hodnotu. Je to spôsobené maržovým systémom používaným pri
týchto obchodoch, ktorý všeobecne zahŕňa pomerne skromný vklad alebo maržu z hľadiska celkovej
hodnoty zákazky, takže relatívne malý pohyb na základnom trhu môže mať neúmerne dramatický vplyv
na obchod Klienta. Ak je pohyb trhového aktíva v prospech Klienta, Klient môže dosiahnuť dobrý zisk,
ale rovnako malý nepriaznivý pohyb na trhu môže nielen rýchlo viesť k strate celého vkladu klientov, ale
tiež môže vystaviť Klienta ďalšej veľkej strate.
12.9. Likvidita
12.9.1. Niektoré z podkladových aktív sa nemôžu okamžite stať likvidné v dôsledku zníženého dopytu po
podkladových aktívach a Klient nemusí byť schopný získať informácie o ich hodnote, alebo rozsahu
súvisiacich rizík.
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12.10. Kontrakty na rozdiel
12.10.1. CFD k dispozícii pre obchodovanie so Spoločnosťou sú termínované spotové transakcie, ktoré
dávajú príležitosť k zisku vďaka zmenám hodnoty podkladového aktíva (hotovostné indexy, indexy,
dlhopisové futurity, komoditné futurity, spotové ceny ropy, zlata, striebra, akcie, meny alebo akékoľvek
iné aktíva podľa uváženia Spoločnosti). Ak je pohyb podkladových aktív v prospech Klienta, Klient môže
dosiahnuť dobrý zisk, ale rovnako malý nepriaznivý pohyb na trhu môžu nielen rýchlo viesť k strate
celého vkladu klientov, ale aj k ďalším poplatkom a výdavkom. Klient by nemal obchodovať s CFD, ak
nie je ochotný podstúpiť riziko straty všetkých peňazí, ktoré investoval a tiež akýchkoľvek ďalších
provízií a vynaložených výdavkov.
12.10.2. Investovanie do Kontraktov na rozdiel prináša rovnaké riziká ako investovanie do futurít, alebo
opcií a Klient by si mal tieto riziká uvedomovať, ako je uvedené vyššie. Transakcie CFD môžu obsahovať
Podmienený záväzok a Klient by si mal uvedomovať dôsledky, ako je uvedené nižšie v časti “Podmienený
záväzok investičných transakcií”.
12.11. Off-exchange (mimoburzové kontrakty) vo finančných derivátoch
12.11.1. CFD ponúkané Spoločnosťou sú mimoburzové kontrakty. Tieto obchodné podmienky sú
nastavené podľa nás (v súlade s obchodnými podmienkami prijatými našimi poskytovateľmi likvidity),
s výhradou akýchkoľvek záväzkov musíme poskytovať najlepší výkon, konať rozumne a v súlade s našou
Klientskou dohodou a s Politikou vykonávania príkazov. Každé CFD, ktoré Klient otvorí
prostredníctvom našej Obchodnej platformy, má za následok zadanie príkazu Spoločnosťou; takéto
príkazy môžu byť uzavreté jedine Spoločnosťou a sú neprenosné na inú osobu. Zatiaľ čo niektoré
mimoburzové trhy sú vysoko likvidné, transakcie v off-exchange alebo neprenosných derivátoch môžu
zahŕňať vyššie riziko ako investície do burzových derivátov, pretože neexistuje burzový trh, na ktorom
by bolo možné uzavrieť otvorenú pozíciu. Nemusí byť umožnené likvidovať existujúcu pozíciu na
posúdenie hodnoty pozície vyplývajúcej z mimoburzovej transakcie alebo vyhodnotiť vystavenie sa
riziku. BID ceny a ASK ceny nemusia byť kótované, a aj tam, kde sú, budú stanovené dílermi v týchto
nástrojoch a v konečnom dôsledku môže byť ťažké určiť, čo je fér cena.
12.11.2. V súvislosti s transakciami CFD Spoločnosť používa Online obchodný systém, ktorý nespadá do
definície uznávanej burzy, keďže sa nejedná o multilaterálny obchodný systém a preto nemá rovnakú
ochranu.
12.12. Investičné transakcie s podmieneným záväzkom
12.12.1 Investičné transakcie s podmieneným záväzkom, ktoré sú maržované, vyžadujú, aby klient
vykonal sériu platieb na pokrytie obstarávacej ceny, namiesto okamžitého zaplatenia celej kúpnej ceny.
Požiadavka marže bude závisieť od podkladového aktíva finančného nástroja. Požiadavka marže môže
byť stanovená alebo vypočítaná z aktuálnej ceny podkladového nástroja a možno ju nájsť na internetovej
stránke Spoločnosti.
12.12.2. Ak Klient obchoduje s futuritami, alebo CFD, môže utrpieť úplnú stratu finančných
prostriedkov, ktoré vložil na otvorenie a udržanie pozície. Ak sa trh pohybuje voči Klientovi, môže byť
vyzvaný, aby urýchlene zaplatil značné dodatočné finančné prostriedky na udržanie pozície. V prípade,
že tak Klient neurobí v stanovenej lehote, môže byť jeho pozícia zlikvidovaná so stratou a bude
zodpovedný za výsledný deficit. Je potrebné poznamenať, že Spoločnosť nebude povinná oznámiť
Klientovi akékoľvek Margin Call na udržanie stratovej pozície.
12.12.3. Aj keď transakcia nie je maržovaná, môže za určitých okolností niesť záväzok vykonať ďalšie
platby nad rámec akejkoľvek čiastky zaplatenej pri zadaní zákazky Klientom.
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12.13.4. Investičné transakcie s podmieneným záväzkom, ktoré nie sú obchodované na uznávanej alebo
určenej investičnej burze alebo podľa pravidiel uznávanej alebo určenej investičnej burzy, môžu vystaviť
Klienta podstatne vyššiemu riziku.
12.13. Zábezpeka (kolaterál)
12.13.1. V prípade, že Klient vloží do Spoločnosti kolaterál na zabezpečenie, spôsob, akým s ním bude
naložené sa bude líšiť v závislosti od typu transakcie a kde sa obchoduje. V nakladaní so zábezpekou
môžu byť značné rozdiely v závislosti na tom, či Klient obchoduje na uznávanej alebo určenej investičnej
burze, s pravidlami tejto burzy (a s ňou spojeného Clearing House), alebo obchoduje mimo burzu.
Vložená zábezpeka môže stratiť svoju identitu ako majetok Klienta, ako náhle sú vykonávané obchody
na účet Klienta. Aj v prípade, že obchodovanie Klienta sa ukáže ako ziskové, nemusí späť dostať rovnaké
aktíva, ktoré vložil a možno bude musieť akceptovať platbu v hotovosti.
12.14. Pozastavenie obchodovania
12.14.1. Za určitých obchodných podmienok môže byť ťažké alebo nemožné likvidovať pozíciu. Táto
situácia môže nastať, napríklad, v čase rýchlych výkyvov cien, ak cena stúpa alebo klesá v rámci jedného
burzového dňa do takej miery, že podľa pravidiel príslušnej burzy, je obchodovanie pozastavené alebo
obmedzené. Umiestnením Stop Loss sa nemusia obmedziť straty Klienta na určenú sumu, pretože trhové
podmienky môžu znemožniť vykonanie takéhoto príkazu pri stanovenej cene. Okrem toho, za určitých
trhových podmienok, môže dôjsť k vykonaniu príkazu Stop Loss pri horšej ako stanovenej cene a
realizované straty môžu byť vyššie, než sa očakávalo.
12.15. Žiadne dodanie podkladových aktív
12.15.1. Je zrejmé, že Klient nemá žiadne práva alebo povinnosti k podkladovým aktívam súvisiacim s
CFD, s ktorými obchoduje. Neexistuje žiadne právo na dodanie podkladového aktíva.
12.16. Sklz (slippage)
12.16.1. Sklz je rozdiel medzi očakávanou cenou transakcie a cenou, za ktorú sa transakcia skutočne
vykoná. Sklz sa často vyskytuje v období zvýšenej volatility (napríklad z dôvodu spravodajských
udalostí), čo spôsobí, že nie je možné vykonať príkazy za určitú cenu, keď sú použité trhové príkazy a
keď sa vykonávajú veľké príkazy, pri ktorých pre udržanie očakávanej ceny obchodu nemusí byť pri
požadovanej cenovej hladine dostatočný záujem.
13. Žiadna záruka zisku
13.1. Spoločnosť neposkytuje pri obchodovaní žiadne záruky zisku ani vyhnutia sa stratám pri
obchodovaní s finančnými nástrojmi. Zákazník nedostal od Spoločnosti ani žiadneho z jej zamestnancov
žiadnu takúto záruku. Zákazník si je vedomý rizík, s ktorými je spojené obchodovanie, a je finančne
schopný uniesť takéto riziko a ustáť akékoľvek prípadné straty.
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ČASŤ C - Riziká a potvrdenia spojené s funkciami automatických príkazov platformy
14. Úvod
Platforma poskytnutá Klientovi mu ponúka možnosť použiť funkciu automatických príkazov. Tá
poskytne Klientovi možnosť vybrať si poskytovateľa signálov zo zoznamu poskytovateľov signálov, ktorí
sú k dispozícii na platforme Spoločnosti a rozhodnúť sa kopírovať / imitovať ich obchodovanie založené
na údajoch od poskytovateľa signálov. Takže, akonáhle poskytovateľ signálov zadá svoj príkaz, funkcia
automaticky vyšle signál obchodnému účtu klienta kopírovať / imitovať príkaz poskytovateľa signálov.
Spoločnosť však poznamenáva, že automatické príkazy sú spojené s rôznymi rizikami a Klienta vyzýva,
aby si pozorne prečítal a zvážil nasledujúce riziká pred použitím funkcie automatických príkazov
Spoločnosti:
14.1. 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.
Takže Klient by mal byť schopný a ochotný znášať stratu celej investície uskutočnenej pri sledovaní
poskytovateľa signálov.
14.2. Rovnako je potrebné poznamenať, že Spoločnosť má právo ukončiť svoju spoluprácu s
poskytovateľom kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia Klientovi, a teda, Klient nebude môcť
použiť automatické príkazy vo vzťahu k tomuto poskytovateľovi signálov. Spoločnosť nebude
zodpovedná za prípadné škody vzniknuté Klientovi v dôsledku takejto udalosti.
14.3. V prípade, že klient zmení alebo zruší príkazy poskytovateľa signálu, dosiahne podstatne iný
výsledok než príkazy poskytovateľa signálov a príkazy Klienta nebudú automaticky uzatvorené alebo
upravené, keď dôjde k zmene, alebo uzatvoreniu pôvodnej automatickej pozície poskytovateľom
signálov.
14.4. Klient má právo vypnúť funkciu automatických príkazov pre určitý príkaz na platforme, alebo sa
odpojiť od poskytovateľa signálov. Rozumie sa, že od tej chvíle robí Klient ohľadne svojich príkazov
vlastné rozhodnutia, otvorenia, zatvorenia, alebo zmeny svojich pozícií a Spoločnosť bude vykonávať
také príkazy Klienta, podľa jeho konkrétnych pokynov. Avšak, Klient berie na vedomie a súhlasí s tým,
že jeho zásah môže zmariť obchodnú stratégiu poskytovateľa signálu a spôsobiť Klientovi straty.
14.5. Klient berie na vedomie, že použitie alebo spoliehanie sa na históriu obchodovania zvoleného
poskytovateľa signálu nezaručuje budúci výkon, alebo to, že Klient neutrpí straty. V rámci poskytovania
informácií každého poskytovateľa signálov na platforme alebo na svojej internetovej stránke, Spoločnosť
neposkytuje poradenstvo, odporúčania alebo návrhy na výber poskytovateľa signálov pre automatické
príkazy alebo uistenie či záruku, že jeho budúce obchody budú v súlade s jeho predchádzajúcou
úspešnou obchodnou aktivitou.
14.6. Rozumie sa, že Spoločnosť nevytvára, neradí a nerozhoduje o obchodnej stratégii, rozhodnutiach,
alebo aktivite ktoréhokoľvek z poskytovateľov signálov.
14.7. Spoločnosť využíva všetko primerané úsilie pre vykonanie príkazov Klientov v režime
automatických príkazov bez zbytočného omeškania a okamžite, čo možno najbližšie k transakcii
uzavretej poskytovateľom signálov. v režime automatickej objednávky. Klient berie na vedomie, že
automatické príkazy umožňujú iba imitáciu transakcií poskytovateľa signálov, v približnom čase
transakcií poskytovateľa signálov. Navyše, aj napriek primeranému úsiliu Spoločnosti, Klient berie na
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vedomie, že vykonávanie príkazov môže byť odložené z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti a
dokonca aj dokonalé elektronické zariadenia nezaručujú, že vykonávanie príkazov Klienta sa bude konať
v rovnakom, alebo približnom čase ako uzavretie, umiestnenie, alebo vykonanie relevantnej transakcie
poskytovateľa signálov.
14.8. Spoločnosť bude používať primerané úsilie na vykonanie príkazu (či už na otvorenie alebo
uzatvorenie), ale rozumie sa, že výkon či prenos nemusí byť dosiahnutý vždy, z dôvodov, ktoré sú mimo
kontroly Spoločnosti.
14.9. Spoločnosť nemôže zaručiť, že Klient bude vždy prostredníctvom platformy schopný komunikovať
s poskytovateľmi signálov a ani nezaručuje, že Klient bude komunikovať bez prerušenia, oneskorenia
alebo iných nedostatkov súvisiacich s komunikáciou. Spoločnosť nebude zodpovedná za akékoľvek
takéto narušenia, meškania alebo iné opomenutia v akejkoľvek komunikácii, s ktorými sa Klient môže
počas používania platformy stretnúť.
14.10. Klient berie na vedomie, že platforma a najmä automatické príkazy nemusia fungovať bez chýb.
Spoločnosť nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v platforme budú spĺňať požiadavky Klienta, alebo že
prevádzka platformy bude neprerušovaná alebo bezchybná. Akékoľvek riziko, pokiaľ ide o kvalitu a
výkonnosť Platformy / internetovej stránky je na strane Klienta. Spoločnosť poskytuje túto platforma na
báze "tak ako je".
14.11. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môže Klient utrpieť v dôsledku používania
platformy a funkcie automatických príkazov, alebo opačnom smere transakcií poskytovateľa signálov.
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