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Authority to accept Instructions from DUB 

Investments Ltd 
 

 
To: X-Trade Brokers DM SA, a company duly 

registered under the laws of Poland, whose registered 

office is at ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warsaw, is 
entered into the register of entrepreneurs conducted 

by the District Court for the Capital City of Warsaw, 
XII Commercial Division of the National Court Register 

under KRS number 0000217580, Tax Identification 
Number 527-24-43-955, REGON number 015803782.  

 

Refers to System Provider: xSocial is a trademark of 
DUB Investments Ltd. DUB Investments Ltd, a 

Company duly registered in Cyprus under the 
Companies Law, with registration number HE 296794 

and registered office at 134, Ayias Fylaxeos & 

Amissou, Annissa Court, 4th Floor, P.C. 3087, 
Limassol, Cyprus.  

 
It is agreed as follows: 

 
1. This document is made pursuant and constitutes 

an integral part of the Regulations on the 

provision of services consisting in the execution 
of orders to buy or sell property rights, keeping 

property rights accounts and cash accounts by X-
Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

(hereinafter the ‘’Agreement”) entered into 

between myself and X-Trade Brokers DM S.A. 
(hereinafter “XTB”), and is subject to the terms 

of the Agreement.  
 

2. Capitalized terms in this document have the 

same meaning as in the Agreement. 
 

3. I have subscribed to a system developed by a 
third party system provider, namely DUB 

Investments Ltd, in order to facilitate 
Transactions under the Agreement. 

 

4. By signing below I hereby authorise XTB to 
execute Orders on my behalf and from my 

Trading Account in accordance with Orders and 
Instructions XTB receives from myself through 

the DUB Investments Ltd electronic platform for 

signals exchanging. 
 

Orgán pro přijímání pokynů od společnosti 

DUB Investments Ltd 
 

 
X-Trade Brokers DM SA, společnost řádně 

registrovaná podle zákonů Polska, jejíž sídlo je v ul. 

Ogrodowa 58, 00-876 Varšava, je zapsána do rejstříku 
podnikatelů vedených Okresním soudem pro hlavní 

město Varšava, XII Obchodní divize Národního 
soudního registru pod číslem KRS 0000217580, 

daňové identifikační číslo 527-24-43-955 , REGON 
číslo 015803782. 

 

Týká se systému Poskytovatele: xSocial je ochranná 
známka společnosti DUB Investments Ltd DUB 

Investments Ltd, společnost řádně registrovaná na 
Kypru podle zákona o společnostech, s registračním 

číslem HE 296794 a se sídlem na adrese 134, Ayias 

Fylaxeos a Amissou, Annissa Soud, 4. patro , PC 3087, 
Limassol, Kypr. 

 
Se dohodly takto: 

 
1. Tento dokument tvoří nedílnou součást Pravidel o 

poskytování služeb spočívajících v provádění 

příkazů k nákupu nebo prodeji vlastnických práv, 
vedení majetkových účtů a peněžních účtů  

společnosti X-Trade Brokers Dom Maklerski 
SpółkaAkcyjna (dále jen "Dohoda ") uzavřených 

mezi mojí osobou a XTB, je v souladu s 

podmínkami  Dohody a byla vytvořena na jejich 
základě. 

 
 

2. Pojmy uvedené v tomto dokumentu velkými 

písmeny, mají stejný význam jako v Dohodě. 
 

3. Tímto se zavazuji k systému poskytování 
informací třetí straně, a to DUB  Investments Ltd 

s cílem vytvořit statistiku Transakcí prováděných 
na mém účtu na základě Dohody. 

 

4. Svým podpisem stvrzuji, a zmocňuji  XTB, že 
může provádět Příkazy mým jménem a z mého 

Obchodního účtu v souladu s Příkazy a Pokyny, 
které od mé osoby XTB přijme prostřednictvím 

DUB Investments Ltd. elektronické Platformy k 

výměně signálů. 

 



 

 

2 
 

 

 

5. In consideration of XTB acknowledging DUB 
Investments Ltd as a valid source of Instructions 

on my behalf under the Agreement, I 
acknowledge the following: 

a.  I fully understand that Instructions and 

Orders are generated by the electronic 
Platform of DUB Investments Ltd and not by 

XTB, and that XTB offers me an execution-
only service; 

b. XTB in no way recommends or endorses the 
services of DUB Investments Ltd. 

c. I am fully responsible for any losses incurred 

as a result of XTB executing Instructions 
received from DUB Investments Ltd; 

d. I cannot hold XTB responsible for the 
performance or non-performance of any 

trading system I choose to utilize; 

e. I have been provided with full disclosure 
regarding the risks involved in operating a 

rolling spot forex account with XTB and, after 
consideration, I accept those risks; 

f. I have fully considered the service offered by 
DUB Investments Ltd and have carried out 

my own research into the potential offering, 

or have received independent advice about 
the merits of using such a service; 

g. I am aware that past performance is not 
necessarily an indicator of future 

performance, and understand the limitations 

of using hypothetical back testing to simulate 
real time trading. 

 
6. DUB Investments Ltd is expressly not entitled to 

withdraw funds from my Account, transfer funds 

from my Account or open any other Trading 
Accounts in my name with XTB. 

 
7. I hereby expressly agree and authorize XTB to 

transfer my actual personal data including name, 
surname, residence address, e-mail, phone 

number, all required KYC and due diligence 

documents and bank account details to DUB 
Investments Ltd for the purposes of performance 

of the agreement I concluded with DUB 
Investments Ltd, so that DUB Investments Ltd 

may comply with laws and regulations applicable 

to it. I hereby declare that I authorized and 
agree for DUB Investments Ltd to collect from 

XTB, use and process my data and documents 
for the purposes of executing the agreement I 

concluded with DUB Investments Ltd. 
 

 

8. The authorities in this document shall continue to 

 

5. S ohledem na skutečnost, že XTB uznává DUB 
Investments Ltd jako platný zdroj mých Pokynů  

na základě Dohody, potvrzuji  následující: 
a. Plně chápu, že pokyny a příkazy jsou 

generovány pomocí elektronické Platformy 

DUB Investments Ltd nikoliv XTB, a že XTB mi 
nabízí pouze realizaci /provedení služby; 

b. XTB žádným způsobem nedoporučuje nebo 
nepodporuje služby DUB Investments Ltd; 

c. Jsem plně odpovědný za jakékoliv ztráty  
vzniklé v důsledku realizace  Pokynů, které 

XTB obdrží od DUB Investments Ltd; 

d.  XTB nenese žádnou odpovědnost za plnění či 
neplnění /funkčnost nebo nefunkčnost 

jakéhokoliv obchodního systému, které jsem 
se rozhodl využívat; 

e. Byl jsem plně obeznámen s riziky, které 

zahrnuje nakládání s obchodním účtem u XTB 
a po zvážení, tato rizika akceptuji. 

f. Důkladně jsem zvážil nabízené služby DUB 
Investments Ltd, a na základě vlastního 

uvážení a nezávislého poradenství o 
podstatných skutečnostech jsem se rozhodl o 

využívání takové služby; 

g. Jsem si vědom toho, že výkonnost resp. 
výsledky z minulosti nejsou nutně ukazatelem 

výkonnosti a výsledků budoucích, a jsem si 
plně vědom omezení spojených s používáním 

hypotetického zpětného testování k simulaci 

reálného obchodování. 
 

 
6. DUB Investments Ltd není oprávněna vybírat 

peněžní prostředky z mého účtu, převádět 

peněžní prostředky z mého účtu nebo otevřít další 
Obchodní účty mým jménem u XTB. 

 
7. Tímto výslovně souhlasím a schvaluji XTB  

převádění svých skutečných osobních údajů, 
včetně jména, příjmení, bydliště, e-mailu, 

telefonního čísla, všech požadovaných KYC a due 

diligence dokumentů a údajů o bankovním účtu, 
aby je DUB Investments Ltd použila pro účely 

plnění Dohody s DUB Investments Ltd, tak že DUB 
Investments Ltd s nimi může nakládat v souladu 

s platnými právními a správními předpisy. 

Prohlašuji, že jsem oprávněn a souhlasím s 
výběrem, využíváním a zpracováváním dat a 

dokumentů od XTB pro DUB Investments Ltd pro 
účely provádění, na základě Dohody uzavřené s 

DUB Investments Ltd. 
 

 

8. Orgány uvedené v tomto dokumentu jsou i nadále 
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have effect until I give XTB at least 7 business 

days prior written notice of its amendment or 
termination. 

 
9. Any such amendment or termination shall not 

affect (a) any Instruction or Orders sent by DUB 

Investments Ltd and recognize such Instructions 
and Orders as valid and committing to me; and 

(b) any obligation of XTB to pay any sums due to 
DUB Investments Ltd in respect of any 

Transactions initiated, in either case prior to such 
Written Notice taking effect. 

 

This document is made in Czech and English 
languages. In case of discrepancies the English 

version shall prevail. 
 

účinné, dokud nedám XTB písemné oznámení o 

jejich změně nebo ukončení nejméně 7 
pracovních dnů předem. 

 
9. Každá taková změna nebo ukončení nemá vliv  

(a) na žádný pokyn ani objednávku zaslané od 

DUB Investments Ltd a dodržování těchto pokynů 
a příkazů jako platné a zavazuje se k nim a  

(b) na jakoukoli povinnost XTB uhradit jakékoli 
dlužné částky DUB Investments Ltd ve vztahu ke 

všem zahájeným transakcím a nabude účinnosti 
až po písemném oznámení. 

 

Tento dokument je vyhotoven v českém a 
anglickém jazyce. V případě rozporu je rozhodující 

text v anglickém jazyce. 
 

 


