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Pravidla a podmínky  
Swissquote Ltd – finanční bonus 100 euro  
 

1. Swissquote Ltd. (company number 07710095), místo podnikání Boston House, 63-64 New Bond Street, EC2M 1JJ Londýn, Velká 
Británie, je pořadatelem (promotérem) akce o finanční prémii 100 euro (“Bonus”).  

 
2. Swissquote Ltd je registrovaná a podléhá ve VB regulaci Financial Conduct Authority, FCA registrační číslo je 562170.  
 
3. Pro tuto propagační akci je nový zákazník definovaný jako někdo, kdo si u Swissquote Ltd ještě nikdy předtím neotevřel účet.  
 
4. Peněžní prémie je omezena na jeden vstup majitele nového účtu, který splňuje níže uvedené podmínky a dovršil věk 18 let.  
 
5. Finanční prémii mohou získat pouze noví klienti Swissquote Ltd., kteří si za podmínek promotéra otevřeli účet (oprávněný 

žadatel). Pořadatel si vyhrazuje právo kteroukoli žádost kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout.  
 
6. Otevřením účtu v rámci této akce klient souhlasí, že se bude řídit následujícími pravidly a podmínkami (“Podmínky”) .  
 
7. Účet nového zákazníka u Swissquote Ltd. musí před připsáním odměny splnit následující kritéria:  
 

a. Otevřít si reálný obchodní účet  
b. Na již otevřený účet zaslat peníze.  

 
8. Během 48 hodin od splnění podmínek a pravidel uvedených v bodě 7 vám Swissquote Ltd. převede na účent 100 euro nebo 

odpovídající ekvivalent v jiné měně.  
 
9. Nový klient musí zobchodovat během 3 měsíců od otevření účtu u Swissquote Ltd 10 lotů (otevřených i uzavřených), teperve 

potom může vybrat finanční prémii. Obchody CFD se do toho úhrnu nezapočítávají. Pokud jsou peníze vybrány před splněním 
podmínek, Swissquote Ltd má právo finanční prémii anulovat.  

 
10. Swissquote Ltd má nárok po 3 měcících 100 euro z účtu odebrat, pokud nebyly splněny podmínky stanovené bodem 9.  
 
11. Propagační akce proběhne od 1. Října 2016 (00.00.01GMT) do 31. Října 2016 (23.59.59 GMT).  
 
12. Bonus nelze převádět mezi klienty a účty a není možné ho realizovat v hotovosti.  
 
13. Společnost Swissquote Ltd. si vyhrazuje právo vyloučit z programu (projektu) klienta, o němž je přesvědčena, že se snaží těžit z 

podvodných aktivit nebo obchodů, které neudělal v dobré víře, ale zneužil pravidla a podmínky programu.  
 
14. Tato nabídka není určena pro:  

a. Zamětnance Swissqote Ltd. nebo Swissquote Group a jejich rodinné příslušníky  
b. Introducing brokery, oprávněné asset managery a klienty propojené s jejich účty.  

 
15. Tato nabídka je nepřenosná (nepřevoditelná) a jiná možnost neexistuje. Nabídku je možné kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez 

předchozího upozornění zrušit, upravit nebo doplnit. Jakékoli doplnění nebo změny budou zveřejněny na internetových stránkách 
Swissquote Ltd. a okamžitě nabývají platnost.  

 
16. Tuto nabídku není možné spojovat s jinými propagačními akcemi Swissquote Ltd.  
 
17. Pokud jsou tyto podmínky pro potřeby klientů přeložené z angličtiny do jiných jazyků, v případě nesrovnalostí je rozhodující 

anglická verze.  
 

 
18. Tato propagační akce a její podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu.  

 
 

 

Upozornění na rizika  
 

19. Obchodování s marží s sebou nese velkou míru rizika a ztráty mohou převýšit váš vklad. Nehodí se pro každého a ujistěte s,e 
prosím, že chápete všechna rizika.  
 

20. 20. Společnost Swissquote Ltd. není za žádných okolností odpovědná za ztráty, které vám mohou vzniknout v souvislosti s 
obchodováním na FX nebo s CFD v návaznosti na tuto propagační akci.  

 


