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Nariadenie č. 10/SK/09 

predsedu predstavenstva X-Trade Brokers DM S.A. 

z 11. septembra 2009 
 
V súlade s ustanoveniami v Obchodných podmienkach o poskytovaní sprostredkovateľských služieb a 

exekúcie príkazov pri obchodovaní s finančnými nástrojmi, vedením účtov a registrov s týmto obchodovaním 

spojených, X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna zavádza pre klientov X-Trade Brokers Dom 
Maklerski Spółka Akcyjna organizačná zložka v Slovenskej republike (ďalej len XTB SR) záväzne: 

 

Tabuľka zúčtovacích záloh 
 

Zostatok na peňažnom účte 
zákazníka v EUR 

Hodnota 
vyberanej marže 
pri zahájení 
obchodnej 
transakcie na 
menových 
finančných 
nástrojoch a 
inštrumente 
TNOTE, 
BUND10Y, 
SCHATZ2Y.* 

Hodnota marže 
(margin) 
vyberanej pri 
zahájení 
obchodnej 
transakcie na 
finančných 
derivátoch 
vychádzajúcich z 
cien burzových 
indexov (hodnoty 
vyjadrené ako % 
hodnoty otvorenej 
pozície)1* 

Hodnota marže 
(margin) 
vyberanej pri 
zahájení 
obchodnej 
transakcie na 
finančných 
derivátoch 
vychádzajúcich z 
cien komodít a 
burzových 
indexov (hodnoty 
vyjadrené ako % 
hodnoty otvorenej 
pozície)2* 

Hodnota marže 
(margin) 
vyberanej pri 
zahájení 
obchodnej 
transakcie na 
finančných 
derivátoch 
vychádzajúcich z 
cien amerických 
akcií (hodnoty 
vyjadrené ako % 
hodnoty otvorenej 
pozície)3 

Hodnota marže 
(margin) 
vyberanej pri 
zahájení 
obchodnej 
transakcie na 
inštrumente 
PLNCASH a 
W20PLN.* 

Hodnota marže 
(margin) 
vyberanej pri 
zahájení 
obchodnej 
transakcie na 
finančných 
derivátoch 
vychádzajúcich z 
cien českých a 
španielskych akcií 
(hodnoty 
vyjadrené ako % 
otvorenej 
pozície)9 

0 - 50 000  1,00% 2,00% 3,00% 7,00% 3,00% 15,00% 
50 001  
–  
100 000  

1,52% 3,03% 4,55% 10,61% 4,55% 22,80% 

100 001   
–  
200 000  

3,03% 6,06% 9,09% 21,21% 9,10% 45,45% 

200 001  
–  
250 000  

4,00% 8,00% 12,00% 28,00% 12,00% 60,00% 

250 001 
–  
300 000 

10,00% 20,00% 30,00% 70,00% 30,00% 100,00% 

nad 300 000 20,00% 40,00% 60,00% 100,00% 60,00% 100,00% 

* zmena páky má za následok prepočet úrovne marže u otvorených pozícií v súlade s novými sadzbami. 
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Poznámky: 

1. Marža (margin) vyberaná pri otvorení obchodnej transakcie, ktorej predmetom sú nasledujúce 

nástroje: USACASH, USBCASH, USCCASH, RUSCASH, CZKCASH, BOVESPA, US30, US500, UK100, 
DE30, FRA40, EU50, SPA35, ITA40, SUI20, RUS50, HUNComp, BRAComp, JAP225, HKComp, 

CHNComp, INDIA50, EURRUB, USDRUB, EURTRY, USDTRY. 

2. Marža (margin) vyberaná pri otvorení obchodnej transakcie, ktorej predmetom sú nasledujúce 
nástroje: W20PLN, GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM, COPPER, ALUMINUM, ZINC, NICKEL, 

LEAD, TIN, OIL, NATGAS, GASOLINE, HEATINGOIL, CORN, SOYBEAN, WHEAT, RICE, SUGAR, 
COTTON, COFFEE, COCOA, SOYOIL, SOYMEAL, LEANHOGS, CATTLE. 

3. Marža (margin) vyberaná pri otvorení obchodnej transakcie, ktorej predmetom sú nasledujúce 

nástroje: EBAY, YAHOO, MICROSOFT, INTEL, NOKIA, IBM, PFIZER, EXXONMOBIL, GE. 
4. Marža (margin) vyberaná pri otvorení obchodnej transakcie, ktorej predmetom sú opcie (Vanilla 

alebo Európske binárne), sa stanoví vo výške 0.00 % nominálnej hodnoty otvorenej pozície 
v prípade nákupu opcie. 

5. Marža (margin) vyberaná pri otvorení obchodnej transakcie, ktorej predmetom sú opcie typu Vanilla 
je stanovená vo výške nominálnej hodnoty otvorenej pozície, ktorá je: 0,5% v prípade opcie, ktorej 

predmetom sú EURCHF, EURCZK, 1% v prípade opcie, ktorej predmetom sú USDPLN, EURPLN, 

EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCZK, 1,5% v prípade 
opcie, ktorej predmetom sú AUDUSD, GBPJPY, NZDUSD, GOLD, US30, 2% v prípade opcie, ktorej 

predmetom sú DE30, UK100, SPA35, EU50, US500, 2,5% v prípade opcie, ktorej predmetom je 
SILVER, 3% v prípade opcie, ktorej predmetom je W20PLN, 3,5% v prípade opcie, ktorej 

predmetom sú OIL, COPPER, ZINC 

6. Marža (margin) vyberaná pri otvorení obchodnej transakcie, ktorej predmetom sú Európske binárne 
opcie, je vypočítaná nasledovne: Doba splatnosti 7-29 dní: výplata*min[0,30; 1-Cena(cena bid v 

bázických bodoch)], Doba splatnosti 30-119 dní: výplata*min[0,15; 1-Cena(cena bid v bázických 
bodoch)], Doba splatnosti 120-180 dní: výplata*min[0,06; 1-Cena(cena bid v bázických bodoch). 

Podmienkou je, aby úroveň marže týkajúca sa danej transakcie neklesla pod hodnotu 100%. 
7. V prípade, že zmena zostatku na peňažnom účte zákazníka vedie ku zmene hodnoty stanovenej 

marže, týka sa zmena všetkých otvorených pozícií, vrátane tých, ktoré boli otvorené pred zmenou 

zostatku na účte. 
8. V prípade účtov, pri ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sú spravované jednou osobou, 

prípadne skupinou vzájomne prepojených osôb, sú zostatky daných účtov spočítané a marža sa pre 
všetky účty stanoví v jednotnej výške podľa uvedenej tabuľky. 

9. Marža (margin) vyberaná pri otvorení obchodnej transakcie, ktorej predmetom sú nasledujúce 

nástroje: CEZ.CZ, ERSTE.CZ, KB.CZ, TELO2.CZ, UNI.CZ, ACX.ES, REP.ES, SAN.ES, TEF.ES, 
CITIGROUP. 

 

 

 

Toto nariadenie platí iba pre klientov XTB SR a nahrádza všetky predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa 
klientov registrovaných pod XTB SR. 

 

Toto nariadenie nadobúda platnosť dňa 18. septembra 2009. 
 
 


