Vážený zákazník,
Ďakujeme Vám, že obchodujete s XTB.
Radi by sme Vás informovali o niektorých aspektoch Nariadenia EMIR1. Toto Nariadenie nadobúda
účinnosť vo všetkých krajinách EÚ a stanovuje určité ohlasovacie a zúčtovacie povinnosti pre
účastníkov finančného trhu, ktorí obchodujú s finančnými derivátmi.
Ako už možno viete, počnúc dňom 12. februára 2014 budú účastníci trhu, ktorých sa EMIR týka,
povinní predkladať denné správy o svojich transakciách Archívom obchodných údajov. Podľa EMIR
sú fyzické osoby, obchodujúce pre osobné účely, z ohlasovacej povinnosti vylúčené, avšak všetky
ostatné subjekty, ktoré nie sú fyzickými osobami, môžu spadať pod EMIR, a to bez ohľadu na to, s
akou finančnou inštitúciou obchodujú.
XTB sa aktívne pripravuje na tieto ohlasovacie požiadavky a domnievame sa, že nové ohlasovacie
povinnosti EMIR sa môžu týkať aj Vás2.
Radi by sme Vás informovali, že EMIR umožňuje delegovať ohlasovacie povinnosti na protistranu,
ako je XTB a v dôsledku toho je nám potešením Vám oznámiť, že XTB môže ohlasovať mimoburzové
transakcie, ktoré ste realizovali prostredníctvom XTB, vo Vašom mene. Táto služba bude zdarma do
určitej úrovne ohlasovaných transakcií.
Za účelom ohlasovania obchodov, ktoré ste realizovali prostredníctvom XTB, vo Vašom mene,
budeme od Vás požadovať, aby ste nám poskytli Váš LEI (Legal Entity Identifier) kód.
Ak si želáte, aby XTB ohlasovala vo Vašom mene, vyplňte, prosím, Žiadosť o delegovanie –
EMIR týkajúcu sa služby delegovania ohlasovania transakcií, ktorá je k dispozícii na internetových
stránkach XTB:
http://www.xtb.sk/obchodne-podmienky/dolezite-informacie-a-dokumenty
Sken Žiadosti vo formáte PDF pošlite, prosím, na adresu emir@xtb.com. Ak budete mať záujem, aby
XTB ohlasovala vo Vašom mene, bude potrebné poskytnúť nám požadované informácie vrátane
Vášho LEI kódu najneskôr do 10. februára 2014.
Vezmite, prosím, na vedomie, že pokiaľ ste doteraz o LEI kód nepožiadali, môže trvať až 14 dní, kým
ho obdržíte v závislosti na tom, kde oň požiadate. Subjekt, ktorý Vám LEI kód doručí, si môžete
vybrať sami, keďže existuje niekoľko emitentov LEI kódov, od ktorých ho môžete získať ako napr.
http://www.kdpw.pl/en/business/LEI/Pages/default.aspx or https://www.lseg.com/LEI.
Okrem povinnosti hlásenia EMIR, musí XTB posúdiť či ste:
1) Finančná protistrana
2) Nefinančná protistrana Plus
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Nariadenie v oblasti infraštruktúry európskeho finančného trhu (European Market Infrastructure Regulation (EÚ)) č.
648/2012 Európskeho Parlamentu a Rady zo dňa 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách
(CCPs) a archívoch obchodných údajov (TRs), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 16. augusta 2012

*Pokiaľ si nie ste istý, či sa Vás EMIR skutočne týka, mali by ste vyhľadať odborné právne poradenstvo

3) Nefinančná protistrana Mínus
Pripravili sme špeciálny formulár: Prehlásenie – EMIR s vysvetlením, ktoré môžete použiť pre
informovanie XTB.
Formulár je umiestnený na stránke XTB:
http://www.xtb.sk/obchodne-podmienky/dolezite-informacie-a-dokumenty
Vezmite prosím na vedomie, že ak posúdite, že nie ste finančná inštitúcia a že nepresahujete
uvedené prahy, nemusíte odpovedať. XTB Vás rozpozná ako nefinančnú inštitúciu.
S pozdravom,
XTB
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