SAXO BANK POUŽÍVÁNÍ PODÚČTŮ

Vyplňte prosím následující údaje:
Jméno klienta:

Saxo ID:

ČÁST A | Žádost o podúčty na vašem stávajícím účtu
Počet podúčtů:

Měny podúčtu(ů):

Žádáte‐li o podúčty v téže měně, jako je měna stávajícího účtu, níže prosím uveďte důvod:

Saxo Bank může svým klientům povolit otevření podúčtů vedených ve stejné měně, jako je měna hlavního účtu pro obchodování,
nebo v jiných měnách. Obchodování na podúčtech může být výhodné, pokud klient využívá různé strategie obchodování (např.
dlouhodobé a krátkodobé obchodování) nebo pokud klient obchoduje s produkty vedenými v jiných měnách, než je měna hlavního
účtu pro obchodování.
Vedení více než jednoho podúčtu s sebou však může nést také nevýhody.
POPLATKY ZA ROLOVÁNÍ DO DALŠÍHO DNE
Pokud klient otevře na tomtéž účtu opačné pozice ve stejném měnovém páru, takové pozice se vzájemně vyruší. Pokud však jsou
takové opačné pozice otevřeny na podúčtech, vzájemně se nevyruší.
Promptní (spotový) obchod, který klient neuzavře ke konci dne obchodování, je převeden do dalšího dne (tzn. „vyměněn“ za
podobnou pozici, jejíž platnost vyprší v následující den). Za převedení promptního obchodu do následujícího dne je účtován poplatek
(tzv. sazba „tom‐next“).
Mějte prosím na paměti, že pokud na podúčtech necháte otevřené opačné pozice, obě pozice budou průběžně převáděny do
dalšího dne (a za obě tak bude průběžně účtována sazba „tom‐next“), dokud je ručně neuzavřete. Vedení podúčtů tak může
klientovi nepřímo způsobovat dodatečné náklady.
Výše uvedený příklad ohledně obchodování s měnami platí rovněž pro ostatní nástroje, pokud klient v takových nástrojích na různých
podúčtech drží dlouhé a krátké pozice.
VÝPOČET ÚROKU
Není‐li výslovně dohodnuto jinak, úrok se vypočítá na základě volných čistých prostředků na každém jednotlivém účtu nebo podúčtu.
Bude vám proto účtován úrok z celých záporných volných čistých prostředků na určitém účtu, ačkoliv na jiném účtu máte volné čisté
prostředky v kladných číslech. Používáte‐li několik podúčtů, může vám být účtován úrok, ačkoliv celkově (souhrnně na všech účtech)
máte volné čisté prostředky v kladných číslech.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Saxo Bank své klienty, kteří využívají více než jeden podúčet, nabádá k obezřetnosti.
Tímto beru na vědomí a souhlasím s tím, že používání podúčtů může vést k takovýmto dodatečným nákladům a krokům, jak je
uvedeno výše.
Tento souhlas platí pro všechny stávající a budoucí podúčty v jakékoliv měně otevřené klientem.
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