Oznámenie o strate ochrany

Monecor (Europe) Ltd (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť registrovaná a založená podľa zákonov Cyperskej republiky
s registračným číslom 114460 a má povolenie Cyperskej komisie pre reguláciu predaja cenných papierov („CySEC“) ako cyperská
investičná spoločnosť („CIF“) s číslom povolenia 096/08.
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť podľa zákona 87(I)/2017 o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch (ďalej
len „Zákon“), ktorým sa transponuje smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len „MiFID II“).
V súlade so Zákonom je Spoločnosť povinná zaradiť svojich klientov do jednej z nasledujúcich troch kategórií, pričom každá
z nich má inú úroveň ochrany a práv: „retailový klient“, „profesionálny klient“ alebo „oprávnená protistrana“, pričom
maximálna ochrana sa poskytuje retailovým klientom a minimálna oprávneným protistranám.
V súlade so Zákonom môžu profesionálni klienti požiadať o neprofesionálne zaobchádzanie a Spoločnosť môže podľa vlastného
uváženia súhlasiť s poskytnutím vyššej úrovne ochrany. Ak je klient považovaný za profesionálneho klienta, či už na základe
žiadosti alebo definície Zákona, Spoločnosť je povinná pred poskytnutím služieb informovať uvedeného klienta, že na základe
informácií, ktoré má Spoločnosť k dispozícii, je klient považovaný za profesionálneho klienta a bude s ním takto zaobchádzané,
pokiaľ sa klient a Spoločnosť nedohodnú inak.
Klient, ktorý je považovaný za profesionálneho klienta, je povinný požiadať o vyššiu úroveň ochrany, ak sa domnieva, že nie
je schopný správne posúdiť a riadiť príslušné riziká. Táto vyššia úroveň ochrany bude poskytnutá, ak klient považovaný za
profesionálneho klienta uzavrie so Spoločnosťou písomnú dohodu o tom, že na účely platného obchodného režimu Spoločnosti
nebude považovaný za profesionálneho klienta. V takejto dohode sa uvedie, či sa vzťahuje na jednu alebo viacero konkrétnych
služieb alebo na jeden alebo viacero druhov výrobkov.
Profesionálni klienti sú ďalej povinní informovať Spoločnosť o akejkoľvek zmene, ktorá by mohla ovplyvniť ich súčasnú
kategorizáciu. Ak Spoločnosť zistí, že klient už nespĺňa pôvodné podmienky, na základe ktorých bol oprávnený na profesionálne
zaobchádzanie, je povinná prijať príslušné opatrenia.
Tieto zmluvné podmienky sa na vás vzťahujú v rozsahu, v akom nie sú v rozpore s vaším postavením profesionálneho klienta.
Pokiaľ ste boli zaradení do kategórie profesionálnych klientov, stratíte niektoré z regulačných ochranných opatrení,
ktoré sa bežne poskytujú retailovým klientom. Uplatňujú sa najmä tieto ustanovenia:
Peniaze klientov
Dohody o zabezpečení (TTCA) s profesionálnymi klientmi. Dohoda TTCA umožňuje klientovi súhlasiť s tým, aby sa s jeho
peňažnými prostriedkami alebo aktívami zaobchádzalo ako so zábezpekou v súvislosti s jeho existujúcimi alebo budúcimi
záväzkami.
Smernica MiFID II obsahuje zákaz uzatvárať dohody o zabezpečení prevodu vlastníckeho práva s retailovými klientmi.
Tento zákaz sa nevzťahuje na profesionálnych klientov, preto ak ste klasifikovaní ako profesionálny klient, beriete na vedomie
a súhlasíte s tým, že na nás prechádza úplné vlastníctvo peňazí na účely krytia vašich záväzkov, ako je uvedené v tejto zmluve
a podľa dojednaní o zabezpečení prevodu vlastníckeho práva.
Podľa právnych predpisov platí: „ak investičné spoločnosti používajú dohody o zabezpečení prevodu vlastníckeho práva,
upozornia profesionálnych klientov a oprávnené protistrany na súvisiace riziká a vplyv akejkoľvek dohody o zabezpečení
prevodu vlastníckeho práva na finančné nástroje a finančné prostriedky klienta“, preto je potrebné zdôrazniť, že tieto peniaze
nebudú oddelené od peňazí vedených na našom účte/účtoch a môžu byť použité v rámci našej činnosti. V prípade našej
platobnej neschopnosti budete mať v súvislosti s týmito peniazmi postavenie všeobecného veriteľa. Nenesieme zodpovednosť
za platobnú schopnosť, konanie alebo opomenutie akejkoľvek banky alebo inej tretej strany, ktorá drží vaše peniaze.
Kompenzačný fond pre investorov
Profesionálni klienti nemajú na rozdiel od retailových klientov nárok na kompenzáciu z kompenzačného fondu pre investorov.
Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite a v našich Zásadách kompenzačného fondu pre investorov.
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Skúsenosti a znalosti
Spoločnosť je oprávnená predpokladať, že máte potrebné skúsenosti a znalosti, aby ste pochopili riziká spojené s tými konkrétnymi
investičnými službami, transakciami, druhmi transakcií alebo produktmi, pre ktoré ste klasifikovaní ako profesionálny klient,
a tiež že ste schopní niesť všetky súvisiace investičné riziká. Preto sa jazyk, ktorý môžeme použiť pri komunikácii s vami, môže
líšiť, a ďalej vám nie sme povinní poskytovať písomné upozornenie na riziká v súvislosti s akoukoľvek vašou transakciou.
Najlepšie vykonávanie
Pri vykonávaní pokynov v mene klientov musí Spoločnosť podniknúť všetky dostatočné kroky na dosiahnutie čo najlepšieho
výsledku pre svojich klientov. Pri poskytovaní vykonávania pokynov profesionálnym klientom nie je Spoločnosť povinná
uprednostňovať faktor celkových nákladov na transakciu ako najvýznamnejší faktor na dosiahnutie najlepšieho vykonávania.
Ochrana pred záporným zostatkom
Profesionálni klienti nemajú nárok na systém ochrany pred záporným zostatkom.
Pákový efekt
Spoločnosť je v súlade s pravidlami ESMA (intervenčné opatrenia týkajúce sa produktov) povinná obmedziť maximálnu úroveň
pákového efektu pre retailových klientov pri otvorení pozície, ktorá sa líši v závislosti od volatility triedy podkladových aktív.
Takéto obmedzenia sa nevzťahujú na profesionálnych klientov, treba však poznamenať, že vyšší pákový efekt môže pôsobiť
proti investorom a zvyšovať straty.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej kategorizácie ako profesionálneho klienta, ako je uvedené v našich zmluvných
podmienkach pre zákazníka, alebo potrebujete ďalšie informácie, skontaktujte sa s nami e-mailom na adrese enquiries@
etxcapital.com ešte pred podpísaním tohto Oznámenia o strate ochrany (ďalej len „Oznámenie“).
Podpisom tohto oznámenia potvrdzujete, že ste si ho prečítali, porozumeli mu a súhlasíte s tým, že sa s vami bude
jednať ako s profesionálnym klientom, a ako taký sa vzdávate všetkých výhod vyplývajúcich z uvedených pravidiel
obchodného správania, ktoré vám boli písomne oznámené prostredníctvom tohto oznámenia.

Potvrdenie
Prečítal/-i som/sme si a rozumiem/-e podmienkam a upozorneniam uvedeným v oznámení o strate ochrany.
Podpis

Celé meno
Dátum
Spoločnosť

((v prípade potreby)
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ETX Capital
3rd Floor, 62 Athallasas Avenue,
Strovolos 2012,
Nicosia, Cyprus

t: +357 22 000 585
enquiries@etxcapital.com
www.etxcapital.com

Zákaznícky servis
Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte
nám na číslo +357 22 000 585 alebo
pošlite e-mail na adresu na enquiries@
etxcapital.com
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