Informace pro Zákazníky XTB v souvislosti s možným vystoupením
Spojeného království z Evropské unie (tzv. "Brexit")

V souvislosti s oznámením o vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 29. března 2019, XTB
informuje o mimořádných situacích na finančních trzích, které mohou nastat ve dnech bezprostředně
předcházejících i nadcházejících ohlášenému termínu vystoupení.
Mimořádné tržní podmínky, jako je snížená tržní likvidita nástrojů a potenciální nedostatky při vykonávání
Pokynů, širší spready a rychlé pohyby cen nebo mezery při otevírání trhu, se mohou objevit na Finančních
nástrojích založených na měnových párech, u kterých je jedním měnovým párem britská libra (GBP) a na
nástroje, jejichž cena závisí na ceně britských společností nebo společností kótovaných na britské burze cenných
papírů (akcie, akcie CFD a ETF). Výše uvedené problémy mohou mít dopad i na nástroje založené na jiných
akciových indexech. Vzhledem k tomu, že Velká Británie je místem aktivního obchodu s některými komoditami,
jako jsou kovy a drahé kovy, mohou se i na takové nástroje vztahovat mimořádné tržní podmínky. Bank of
England je také hlavním depozitářem světových měnových rezerv uložených ve zlatě, což může mít dopad na
chování měn, jejichž rezervy jsou uloženy ve Spojeném království.
XTB nevylučuje možnost, že současná situace ve Spojeném království může být příležitostí k manipulaci
s měnovým kurzem britské libry, což může být mimo jiné způsobeno zveřejněním nepravdivých informací v
médiích nebo spekulativními výroky.
XTB si svým Zákazníkům dovoluje připomenout, že klientské účty jsou chráněny před záporným zůstatkem. Více
informací naleznete v příslušném dokumentu VOP.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně dopadu Brexitu na činnost společnosti XTB nabízíme našim Zákazníkům
možnost kontaktovat oddělení Zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu na adrese: support@xtb.cz a
telefonicky na čísle +420 228 884 063.
V současné době společnost XTB neplánuje relokaci nabízených investičních služeb. Společnost XTB rovněž
nemá v úmyslu změnit sídlo své dceřiné společnosti - XTB Limited sídlící v Londýně.
V důsledku toho se úroveň zabezpečení finančních prostředků Zákazníků XTB nezmění.
Upozorňujeme, že v důsledku Brexitu mohou být některé smlouvy s poskytovateli služeb XTB znovu
projednávány. Toto se týká smluv s dodavateli se sídlem ve Spojeném království. Nové projednání těchto smluv
může vést k nutným úpravám smluvní dokumentace Zákazníků. V důsledku Brexitu mohou být některé osobní
údaje Zákazníků převedeny mimo Evropskou unii. Společnost XTB neustále sleduje situaci ve Spojeném
království a spolupracuje v tomto ohledu s XTB Limited. XTB bude nadále informovat Zákazníky o veškerých
změnách, které mají nebo mohou mít dopad na jejich osobu, v rozsahu požadovaném platnými právními
předpisy.

Pro více informací kontaktujte oddělení Zákaznické podpory pomocí kontaktních údajů uvedených výše.

XTB Česká republika
Pobřežní 12
186 00 Praha
800 900 110
sales@xtb.cz

1

