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Vylúčenie zodpovednosti - demo účet 

Spoločnosť X-Trade Brokers ponúka nielen svojim klientom, ale aj širokej verejnosti možnosť 
testovania svojich investorských schopností a obchodných stratégií prostredníctvom bezplatných 

demo účtov.  
 

Klient má možnosť založiť si súbežne až 5 demo účtov. Platnosť demo účtu je maximálne 30 dní od 
jeho založenia. Po uplynutí tejto doby demo účet expiruje a je potrebné založiť si nový.  

 

Demo účty klientov, ktorí extrémne zaťažujú transakčný server veľkým počtom operácií, môžu byť 
zablokované.  

 
Demo účty verne simulujú obchodovanie na reálnych účtoch, avšak vzhľadom k ich obrovskému 

množstvu nie je možné aplikovať na obchodovanie s virtuálnymi prostriedkami niektoré prvky 

skutočného obchodovania:  
 

1) Ak vznikne na trhu cenová medzera (gap), a to napríklad vplyvom rolovania inštrumentu 
alebo mimoriadnych udalostí, potom na demo účtoch môže dôjsť k realizácii pokynov 

(čakajúcich pokynov, stop-lossu, take-profitu a automatického uzavretia pokynov v dôsledku 
dostupnej marže nižšej ako 30%) aj na hodnotách ceny inštrumentu zadaných v tejto 

cenovej medzere, zatiaľ čo na reálnych účtoch sú pokyny exekuované podľa jednotlivých 

typov účtov v súlade s dokumentom Stratégie vykonávania pokynov, ktorý je k dispozícii 
v tejto sekcii.  

 
2) Rolovanie inštrumentov prebieha na reálnych aj demo účtoch. Po uzavretí trhu, na ktorom 

prebehlo rolovanie, dochádza k pripočítaniu alebo odpočítaniu swapových bodov. Pri 

reálnych účtoch sa následne čaká na otvorenie trhu (aj v prípade, keď klientová dostupná 
marža klesne pod 30%), aby mohli byť zaúčtované swapové body kompenzované 

očakávaným cenovým pohybom. Na demo účtoch je vysporiadanie odlišné v situácii, kedy po 
odpočítaní swapových bodov klesne voľná marža pod 30%. Pozícia na demo účtoch môže 

byť uzatvorená ihneď (teda aj mimo obchodných hodín), bez toho aby došlo k akejkoľvek 

kompenzácií po otvorení trhu.  
 

3) Na demo účtoch nedochádza pri zvýšenej hodnote zostatku k zvyšovaniu hodnoty zúčtovacej 
zálohy (marže). Na reálnych účtoch dochádza s rastúcim zostatkom k zvyšovaniu hodnoty 

zúčtovacej zálohy (marže) podľa Tabuľky zúčtovacích záloh pre jednotlivé skupiny 
inštrumentov.  

 

Pri obchodovaní na demo účtoch s inštrumentami Akcie CFD, pri ktorých dochádza k výplate 

dividend, sa dividendy nepripisujú (v prípade dlhej pozície) resp. neodpisujú (v prípade krátkej 

pozície) do, resp. zo zostatku na účte zákazníka. V prípade reálnych účtov dochádza k pripísaniu, 

resp. odpísaniu hodnoty dividend štandardným spôsobom. 

http://www.xtb.sk/obchodne-podmienky/dolezite-informacie-a-dokumenty
http://www.xtb.sk/obchodne-podmienky/tabulka-zuctovacich-zaloh

