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ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ NEPROFESIONÁLNÍHO ZÁKAZNÍKA 

DO KATEGORIE PROFESIONÁLNÍHO ZÁKAZNÍKA 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

ZÁKAZNÍKA / NÁZEV 

SPOLEČNOSTI 

RODNÉ ČÍSLO / 

IDENTIFIKAČNÍ 

ČÍSLO (IČO) 

DAŇOVÉ 

IDENTIFIKAČNÍ 

ČÍSLO (DIČ) 

ADRESA TRVALÉHO POBYTU / 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

    

 

Svým jménem a v souladu s platnou smlouvou uzavřenou s  X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A., tímto 

žádám o změnu kategorie zákazníka z neprofesionálního zákazníka na profesionálního zákazníka s 

ohledem na všechny nabízené služby a Finanční nástroje. 

 

Podáním této žádosti o změnu kategorie zákazníka z neprofesionálního zákazníka na profesionálního zákazníka 

prohlašuji, že splňuji alespoň dva ze tří následujících požadavků: 

 

 Provedl jsem za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí na příslušném trhu s Finančními 

nástroji Transakce s Finančním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v 

průměrném počtu alespoň 10 obchodů v hodnotě/ nominální hodnotě* 25 000 EUR nebo ekvivalent 

této částky v jiné měně za čtvrtletí; 

 Velikost mého portfolia tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji v den předcházejícímu 

dni podání žádosti odpovídá částce alespoň 500 000 EUR**, 

 Na základě pracovní smlouvy jsem vykonával po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonávám v 

souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkční činnost v oblasti finančního trhu, která 

vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká. Pokud jste zvolil / a tuto odpověď, uveďte 

prosím další relevantní informace, jako je název instituce, název pracovní pozice, pracovní doba a / 

nebo další potenciálně důležité informace: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

* - "nominální hodnota" rozumí se nominální hodnota Transakce kontraktu na vyrovnání rozdílu (CFD), např. Ekvivalentu 

25 000 EUR se dosáhne po uzavření Transakce za 0,25 lotu na Finančním nástroji EURUSD. 

** - veškerý finanční majetek zahrnuje mimo jiné hotovost, vklady, akcie, investiční fondy, ETF a jiné podobné Finanční 

nástroje; nemovitosti ve fyzickém držení a drahé kovy jsou vyloučeny. 
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Dále prohlašuji, že: 

1) jsem byl informován o tom, že mohu požádat o změnu kategorie v kategorizaci zákazníků vícekrát;  

2) mám znalosti a zkušenosti, které mi umožňují provádět správná investiční rozhodnutí a řádně 

vyhodnocovat s nimi spojená rizika; 

3) souhlasím se zvláštními podmínkami Transakcí pro profesionální zákazníky, které jsou specifikovány 

mimo jiné v Tabulce zúčtovacích záloh a ve Specifikačních tabulkách Instrumentů. 

4) prohlašuji, že si jsem vědom zvýšeného rizika spojeného s investováním do Finančních nástrojů s 

vyšším pákovým efektem; 

5) obdržel jsem a byl jsem srozuměn s Informacemi o zákaznické kategorizaci ze dne 25. dubna 2018 a 

byl jsem informován o rozsahu informací a ochraně poskytované XTB profesionálním zákazníkům v 

souvislosti s plněním smluv o poskytování služeb a zásadách zacházení s profesionálními klienty a s 

důsledky takového zacházení. 

 

 

__________________________ 

Datum a čitelný podpis zákazníka 

 


