ŽIADOSŤ O ZARADENIE NEPROFESIONÁLNEHO KLIENTA
DO KATEGÓRIE PROFESIONÁLNEHO KLIENTA

MENO A PRIEZVISKO

RODNÉ ČÍSLO /

DAŇOVÉ

ZÁKAZNÍKA / NÁZOV

IDENTIFIKAČNÉ

IDENTIFIKAČNÉ

SPOLOČNOSTI

ČÍSLO (IČO)

ČÍSLO (DIČ)

ADRESA TRVALÉHO POBYTU /
SÍDLO SPOLOČNOSTI

Vo svojom mene a v súlade s platnou zmluvou uzavretou s X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A. týmto
žiadam o zmenu kategórie Zákazníka z Neprofesionálneho klienta na Profesionálneho klienta s ohľadom
na všetky ponúkané služby a Finančné nástroje.
Podaním tejto žiadosti o zmenu kategórie Zákazníka z Neprofesionálneho klienta na Profesionálneho klienta vyhlasujem,
že spĺňam aspoň dve z troch nasledujúcich požiadaviek:



Vykonal som za každý z posledných 4 po sebe idúcich štvrťrokov na príslušnom trhu s Finančnými
nástrojmi Transakcie s Finančným nástrojom, ktorého sa žiadosť týka, vo významnom objeme a v
priemernom počte aspoň 10 obchodov v hodnote/ nominálnej hodnote* 50 000 EUR alebo ekvivalente
tejto čiastky v inej mene za štvrťrok;



Veľkosť môjho portfólia tvoreného peňažnými prostriedkami a investičnými nástrojmi v deň
predchádzajúcemu dňu podania žiadosti zodpovedá čiastke aspoň 500 000 EUR**,



Na základe pracovnej zmluvy som vykonával po dobu najmenej jedného roka alebo vykonávam v
súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu,
ktorá vyžaduje znalosť obchodov alebo služieb, ktorých sa žiadosť týka. Pokiaľ ste si zvolili túto
odpoveď, uveďte, prosím, ďalšie relevantné informácie, ako sú názov inštitúcie, názov pracovnej
pozície, pracovná doba a / alebo ďalšie potenciálne dôležité informácie:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

* "nominálna hodnota" - rozumie sa nominálna hodnota Transakcie kontraktu na vyrovnanie rozdielu (CFD), napr.
ekvivalent 50 000 EUR sa dosiahne po uzavretí Transakcie v objeme 0,5 lotu na Finančnom nástroji EURUSD.
** všetok finančný majetok zahŕňa okrem iného hotovosť, vklady, akcie, investičné fondy, ETF a iné podobné Finančné
nástroje; nehnuteľnosti vo fyzickom držaní a drahé kovy sú vylúčené.
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Ďalej vyhlasujem, že:
1)

som bol informovaný o tom, že môžem požiadať o zmenu kategórie v kategorizácii Zákazníkov
viackrát;

2)

mám znalosti a skúsenosti, ktoré mi umožňujú vykonávať správne investičné rozhodnutia a riadne
vyhodnocovať s nimi spojené riziká;

3)

súhlasím so zvláštnymi podmienkami Transakcií pre Profesionálnych klientov, ktoré sú špecifikované
okrem iného v Tabuľke zúčtovacích záloh a v Špecifikačnej tabuľke Finančných inštrumentov.

4)

som si vedomý zvýšeného rizika spojeného s investovaním do Finančných nástrojov s vyšším pákovým
efektom;

5)

som obdržal a bol som uzrozumený s Informáciou o kategorizácii Zákazníkov zo dňa 25. apríla 2018 a
bol som informovaný o rozsahu informácií a ochrane poskytovanej XTB Profesionálnym klientom v
súvislosti s plnením zmlúv o poskytovaní služieb a zásadách zaobchádzania s Profesionálnymi klientmi
a s dôsledkami takéhoto zaobchádzania.

__________________________
Dátum a čitateľný podpis Zákazníka
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