Informácie pre Zákazníkov XTB v súvislosti s možným vystúpením
Spojeného kráľovstva z Európskej únie (tzv. "Brexit")

V súvislosti s oznámením o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie 29. marca 2019, XTB informuje o
mimoriadnych situáciách na finančných trhoch, ktoré môžu nastať v dňoch bezprostredne predchádzajúcich aj
nadchádzajúcich ohlásenému termínu vystúpenia.
Mimoriadne trhové podmienky, ako je znížená trhová likvidita nástrojov a potenciálne nedostatky pri vykonávaní
Pokynov, širšie spready a rýchle pohyby cien alebo medzery pri otváraní trhu, sa môžu objaviť na Finančných
nástrojoch založených na menových pároch, pri ktorých je jedným menovým párom britská libra (GBP) a na
nástroje, ktorých cena závisí od ceny britských spoločností alebo spoločností kótovaných na britskej burze
cenných papierov (akcie, akcie CFD a ETF). Vyššie uvedené problémy môžu mať vplyv aj na nástroje založené
na iných akciových indexoch. Vzhľadom na to, že Veľká Británia je miestom aktívneho obchodu s určitými
komoditami, ako sú kovy a drahé kovy, môžu sa aj na také nástroje vzťahovať extrémne trhové podmienky.
Bank of England je tiež hlavným depozitárom svetových menových rezerv uložených v zlate, čo môže mať vplyv
na správanie mien, ktorých rezervy sú uložené v Spojenom kráľovstve.
XTB nevylučuje možnosť, že súčasná situácia v Spojenom kráľovstve môže byť príležitosťou k manipulácii s
menovým kurzom britskej libry, čo môže byť okrem iného spôsobené zverejnením nepravdivých informácií v
médiách alebo špekulatívnymi výrokmi.
XTB si svojim Zákazníkom dovoľuje pripomenúť, že klientské účty sú chránené pred debetným zostatkom. Viac
informácií nájdete v príslušnom dokumente VOP.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dopadu Brexitu na činnosť spoločnosti XTB ponúkame našim
Zákazníkom možnosť kontaktovať oddelenie Zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu na adrese:
support@xtb.sk a telefonicky na čísle +421 233 006 951.
V súčasnej dobe spoločnosť XTB neplánuje relokáciu ponúkaných investičných služieb. Spoločnosť XTB takisto
nemá v úmysle zmeniť sídlo svojej dcérskej spoločnosti - XTB Limited sídliaca v Londýne.
V dôsledku toho sa úroveň zabezpečenia finančných prostriedkov Zákazníkov XTB nezmení.
Upozorňujeme, že v dôsledku Brexitu môžu byť niektoré zmluvy s poskytovateľmi služieb XTB znova
prerokované. Toto sa týka zmlúv s dodávateľmi so sídlom v Spojenom kráľovstve. Nové prerokovanie týchto
zmlúv môže viesť k nutným úpravám zmluvnej dokumentácie Zákazníkov. V dôsledku Brexitu môžu byť niektoré
osobné údaje Zákazníkov prevedené mimo Európskej únie. Spoločnosť XTB neustále sleduje situáciu v
Spojenom kráľovstve a spolupracuje v tomto smere s XTB Limited. XTB bude naďalej informovať Zákazníkov o
všetkých zmenách, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na ich osobu, v rozsahu požadovanom platnými právnymi
predpismi.

Pre viac informácií kontaktujte oddelenie Zákazníckej podpory prostredníctvom kontaktných údajov uvedených
vyššie.
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