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Swissquote Ltd. Risk Warning and Disclosure 
Swissquote Ltd. Upozornění na rizika

You are considering entering into Foreign Exchange (FX) and 
Contracts for Difference (CFDs) transactions on a margined 
basis. These products carry a high degree of risk and are not 
suitable for all investors. 
  
This notice provides you with information about the risks 
associated with trading our products, but it cannot explain all 
of the risks. If you are in any doubt you should consult a third 
party professional advisor. It is important that you fully 
understand the risks involved before deciding to open an 
account and before you enter into any transactions. 
  
We will not make an assessment as to the suitability of these 
products for you, therefore you should ensure margin trading 
suits your own investment objectives and personal 
circumstances. 
  
This Notice is provided by the Company (“we”, “us”) to the 
Customer (“you”, “your”). The following statements are 
intended to make you aware of and disclose to you some of 
the potential risks in respect to trading on the financial 
markets. 
  
  
Gearing and Leverage 
  
Trading on margin means you only have to deposit a small 
percentage of the overall value of your position. This is known 
as Gearing or Leverage, and under Margin Trading conditions 
even small market movements may have great negative 
impact on your Trading Account. If the market moves against 
you, you may sustain a total loss greater than the funds 
deposited and you are responsible for all losses on your 
account. 
  
At all times during which you have open positions, you must 
ensure that your account balance remains adequately funded. 
Therefore, if the market moves against you, you may need to 
provide us with substantial additional funds, at short notice, 
to maintain your open positions. If you do not do this, we will 
be entitled to close positions on your account. You will be 
responsible for any losses incurred in us doing so. 
  
Position Monitoring 
  
You should ensure you are able to monitor positions on your 
account at all times, as you are solely responsible for this. We 
are not responsible for monitoring your account. 
 

Zvažujete uzavření maržového devizového (FX) obchodu nebo 
maržový kontrakt na vyrovnání rozdílů (CFD). S těmito 
obchody je spojeno vysoké riziko a nehodí se pro každého 
investora. 
 
Zde uvádíme informace o rizicích spojených s obchodováním 
s našimi produkty, ale všechna rizika vyčíst nelze. V případě 
jakýchkoli pochybností byste měli vyhledat odborného 
poradce z řad třetích osob. Než se rozhodnete otevřít účet a 
uzavřít jakýkoli obchod, je důležité, abyste byli plně srozumění 
s danými riziky. 
 
Nebudeme posuzovat, zda tyto produkty jsou nebo nejsou 
pro Vás vhodné, a proto byste se měli přesvědčit, zda se 
obchodování na úvěr shoduje s Vašimi investičními cíli a zda je 
vhodné vzhledem k Vaší osobní situaci. 
 
Toto Oznámení předkládá Společnost („my“, „nám“) 
Zákazníkovi („Vy“, „Váš“). Následující prohlášení slouží k 
tomu, abyste si uvědomili a aby Vám byla sdělena určitá 
potenciální rizika spojená s obchodováním na finančních 
trzích. 
 
  
Pákový mechanismus (Gearing, leverage) 
  
Obchodování na úvěr spočívá v tom, že se od Vás požaduje 
složení pouze malého procenta celkové hodnoty Vaší pozice. 
Jedná se o tzv. Gearing nebo Leverage (pákový 
mechanismus) a za podmínek Maržového obchodování 
dokonce i nevýrazné pohyby na trhu mohou mít na Váš 
Obchodovací účet značně nepříznivý vliv. Pokud trh zakolísá 
ve Váš neprospěch, můžete v úhrnu utrpět ztrátu převyšující 
Vámi vložené prostředky a Vy odpovídáte za všechny ztráty na 
svém účtu. 
 
Vždy když budete mít otevřené pozice, musíte zajistit, abyste 
na účtu měli pořád dostatečný zůstatek. Pokud se tedy trh 
bude pohybovat ve Váš neprospěch, může být potřeba nám v 
krátkém časovém limitu poskytnout dodatečně 
nezanedbatelné prostředky, abyste si své otevřené pozice 
zachovali. Pokud tak neučiníte, budeme oprávněni Vaše 
pozice na Vašem účtu uzavřít a Vy budete odpovídat za 
případné s tím spojené ztráty. 
  
  
Sledování pozic   
  
Měli byste zajistit, aby bylo možno vždy sledovat pozice na 
Vašem účtu, protože za to nesete výhradní odpovědnost Vy. 
My za sledování Vašeho účtu neodpovídáme.  
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Over The Counter Transactions (OTC) 
  
FX and CFDs are OTC, or off-exchange transactions. While 
some OTC markets are highly liquid, transactions in OTC 
products may involve greater risk than investing in on-
exchange products because there is no exchange market on 
which to close out an Open Position. This means that market 
liquidity cannot be guaranteed and it may be impossible to 
liquidate an existing position, to assess the value of the 
position arising from an off-exchange transaction or to assess 
the exposure to risk.  
  
Trading our products does not entitle you to any right to the 
underlying instruments or, in the case of CFDs referenced to 
shares, to voting rights.  
  
Sudden market movements, known as gapping may occur, 
causing a dramatic shift in the price of an underlying from one 
level to another. Gapping may occur when the underlying 
market is closed, meaning the price on the underlying market 
may open at a significantly different level, and at a less 
advantageous price for you. 
  
OTC transactions can be very volatile, meaning that prices 
may fluctuate widely during any particular trading day. 
Consequently, you must ensure you monitor your account, 
maintain the required level of margin and be in a position to 
send additional funds to us at short notice. 
  
All positions are transacted on a principal to principal basis. 
When you open a position with us, you can only close this 
position with ourselves. 
  
Liquidity 
  
Liquidity risk is the risk that you will not always be able to 
obtain an appropriate price when selling an asset, due to a 
lack of liquidity in the market. When financial instruments are 
impossible to sell or can only be sold with difficulty and at a 
sharply reduced price, the market is said to be illiquid.  
  
Foreign markets  
  
Trading on foreign markets will involve different risks from the 
UK markets. In some cases the risks will be greater. The 
potential for profit or loss from transactions on foreign 
markets or in foreign denominated contracts will be affected 
by fluctuations in foreign exchange rates.  
  
Country risk can also arise if a country restricts trading, for 
instance by imposing economic sanctions or currency 
restrictions.

Mimoburzovní obchody (OTC) 
  
U FX a CFD se jedná o obchody OTC, tedy o obchody na 
mimoburzovním trhu. I když některé trhy OTC jsou vysoce 
likvidní, s OTC obchody mohou být spojena vyšší rizika než s 
investováním do burzovních produktů, protože v tomto 
případě neexistuje burzovní trh, na němž by bylo možno 
Otevřenou pozici uzavřít. Tržní likviditu zde tedy nelze zaručit 
a nemusí být možné likvidovat stávající pozici, zjistit hodnotu 
pozice vzešlé z mimoburzovního obchodu nebo ocenit 
expozici vůči riziku. 
 
Obchodováním s našimi produkty nezískáváte žádné právo k 
podkladovým nástrojům a v případě CFD na akcie nezískáváte 
žádná hlasovací práva. 
 
Může docházet k náhlým výkyvům trhu, označovaným jako 
„gapping“, které mohou způsobit výrazný posun v cenách 
podkladového aktiva z jedné úrovně do jiné. Gapping může 
nastat při uzavření podkladového trhu, což znamená, že cena 
na podkladovém trhu může začínat na zcela jiné úrovni a 
nevýhodněji pro Vás. 
 
OTC obchody mohou být rozkolísané, tj. ceny mohou během 
konkrétního obchodovacího dne kolísat. Vzhledem k tomu 
musíte svůj účet sledovat, udržovat požadovanou rezervu a 
být schopni nám v krátké lhůtě zaslat dodatečné prostředky. 
 
Všechny pozice jsou obchodované formou „principal to 
principal“, tj. přímo bez prostředníků. Pokud nějakou pozici 
otevřete u nás, tuto pozici můžete uzavřít pouze u nás. 
  
Likvidita  
  
Riziko likvidity je riziko, že v důsledku nedostatečné likvidity 
trhu nemusíte být schopni aktiva prodat za odpovídající cenu. 
Trh se považuje za nelikvidní, pokud není možno finanční 
nástroje prodat nebo je lze prodat pouze s obtížemi a za 
prudce sníženou cenu.  
  
Zahraniční trhy   
  
S obchodováním na zahraničních trzích jsou spojena jiná rizika 
než s obchodováním na britských trzích. V některých 
případech jsou tato rizika vyšší. Potenciální zisk nebo ztráta z 
obchodování na zahraničních trzích nebo s kontrakty v cizích 
měnách budou dotčeny kolísáním směnných kurzů. 
 
Riziko země může nastat, pokud některá země omezí 
obchodování, např. uvalením hospodářských sankcí nebo 
stanovením devizových omezení. 
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Execution Only Services 
  
We will provide you with an execution only service, and will 
not provide you with advice. Therefore you should seek 
independent advice if necessary. We will not carry out a 
suitability assessment, and you should familiarise yourself with 
all aspects of the products you wish to trade and the 
associated risks. You are responsible for all investment 
decisions and you are liable for any profit or loss on your 
account. 
  
Commissions and charges  
  
Before entering into any transaction, you should make 
yourself aware of all commissions and other charges that may 
apply. If any charges are not expressed in monetary terms 
(but, for example, as a percentage of contract value), you 
should ensure that you understand what such charges are 
likely to amount to.  
  
Our commissions and charges are displayed on our website. 
  
Electronic Trading 
  
Our products are offered primarily via the internet, offering 
you the opportunity to trade and communicate with us via 
electronic means. Although electronic communication is often 
a reliable way to communicate, no electronic communication 
is entirely reliable or always available. If you choose to deal 
with us via electronic communication, you should be aware 
that electronic communications can fail, can be delayed, may 
not be secure and/or may not reach the intended destination. 
  
If you are using Expert Advisors, we can take no responsibility 
for their reliability or efficiency. 
  
Derivatives 
  
Derivatives are financial instruments for which the price is 
derived from other assets (underlyings) such as equities or 
precious metals and are often composed of different 
elements, which sometimes makes them difficult to 
understand. Derivatives can require an additional outlay of 
capital over and above the original investment. The 
obligation to make margin payments can amount to many 
times the purchase price of the investment.

Služby spočívající pouze v realizaci 
   
Budeme Vám poskytovat služby spočívající pouze v realizaci, 
poradenství Vám poskytovat nebudeme. Proto byste si v 
případě potřeby měli zajistit nezávislého poradce. Nebudeme 
posuzovat vhodnost investice – se všemi aspekty produktů, s 
nimiž hodláte obchodovat, a se souvisejícími riziky byste se 
měli obeznámit Vy. Odpovídáte za všechna investiční 
rozhodnutí a za zisk a ztrátu na Vašem účtu.  
  
Provize a poplatky 
  
Před uzavřením jakéhokoli obchodu byste se měli seznámit se 
všemi provizemi a ostatními poplatky, které se účtují. Pokud 
nějaké poplatky nejsou vyjádřeny peněžně (nýbrž jako 
procentuální podíl smluvní hodnoty), měli byste zjistit, v jaké 
výši tyto poplatky budou pravděpodobně účtovány.  
  
Námi účtované provize a poplatky naleznete na našich 
webových stránkách.  
 
Elektronické obchodování 
  
Naše produkty jsou nabízeny především přes internet – máte 
možnost s námi obchodovat a komunikovat elektronicky. I 
když elektronická komunikace je často spolehlivým způsobem 
komunikace, zcela spolehlivá nebo vždy dostupná není. 
Pokud se rozhodnete obchodovat s námi elektronicky, měli 
byste mít na paměti, že elektronická komunikace může selhat, 
může být zpožděna, nemusí být bezpečná a/nebo nemusí 
dosáhnout zamýšlené destinace. 
 
Pokud využíváte služeb Odborných poradců, nemůžeme 
přejímat odpovědnost za jejich spolehlivost nebo efektivitu. 
  
Deriváty 
  
Deriváty jsou finanční nástroje, jejichž cena je odvozena z 
jiných aktiv (podkladových), např. z majetkových cenných 
papírů nebo cenných kovů, a často jsou složeny z odlišných 
prvků, vzhledem k čemuž je někdy obtížné jim porozumět. 
Deriváty mohou vyžadovat dodatečné prostředky nad rámec 
původní investice. Povinnost provádět dodatečné platby 
může často dosáhnout kupní ceny dané investice.  
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You are considering entering into Foreign Exchange (FX) and Contracts for Difference (CFDs) transactions on a margined basis. These products carry a high degree of risk and are not suitable for all investors.
 
This notice provides you with information about the risks associated with trading our products, but it cannot explain all of the risks. If you are in any doubt you should consult a third party professional advisor. It is important that you fully understand the risks involved before deciding to open an account and before you enter into any transactions.
 
We will not make an assessment as to the suitability of these products for you, therefore you should ensure margin trading suits your own investment objectives and personal circumstances.
 
This Notice is provided by the Company (“we”, “us”) to the Customer (“you”, “your”). The following statements are intended to make you aware of and disclose to you some of the potential risks in respect to trading on the financial markets.
 
 
Gearing and Leverage
 
Trading on margin means you only have to deposit a small percentage of the overall value of your position. This is known as Gearing or Leverage, and under Margin Trading conditions even small market movements may have great negative impact on your Trading Account. If the market moves against you, you may sustain a total loss greater than the funds deposited and you are responsible for all losses on your account.
 
At all times during which you have open positions, you must ensure that your account balance remains adequately funded. Therefore, if the market moves against you, you may need to provide us with substantial additional funds, at short notice, to maintain your open positions. If you do not do this, we will be entitled to close positions on your account. You will be responsible for any losses incurred in us doing so.
 
Position Monitoring
 
You should ensure you are able to monitor positions on your account at all times, as you are solely responsible for this. We are not responsible for monitoring your account.
Zvažujete uzavření maržového devizového (FX) obchodu nebo maržový kontrakt na vyrovnání rozdílů (CFD). S těmito obchody je spojeno vysoké riziko a nehodí se pro každého investora.Zde uvádíme informace o rizicích spojených s obchodováním s našimi produkty, ale všechna rizika vyčíst nelze. V případě jakýchkoli pochybností byste měli vyhledat odborného poradce z řad třetích osob. Než se rozhodnete otevřít účet a uzavřít jakýkoli obchod, je důležité, abyste byli plně srozumění s danými riziky.
Nebudeme posuzovat, zda tyto produkty jsou nebo nejsou pro Vás vhodné, a proto byste se měli přesvědčit, zda se obchodování na úvěr shoduje s Vašimi investičními cíli a zda je vhodné vzhledem k Vaší osobní situaci.
Toto Oznámení předkládá Společnost („my“, „nám“) Zákazníkovi („Vy“, „Váš“). Následující prohlášení slouží k tomu, abyste si uvědomili a aby Vám byla sdělena určitá potenciální rizika spojená s obchodováním na finančních trzích.
 
Pákový mechanismus (Gearing, leverage)
 
Obchodování na úvěr spočívá v tom, že se od Vás požaduje složení pouze malého procenta celkové hodnoty Vaší pozice. Jedná se o tzv. Gearing nebo Leverage (pákový mechanismus) a za podmínek Maržového obchodování dokonce i nevýrazné pohyby na trhu mohou mít na Váš Obchodovací účet značně nepříznivý vliv. Pokud trh zakolísá ve Váš neprospěch, můžete v úhrnu utrpět ztrátu převyšující Vámi vložené prostředky a Vy odpovídáte za všechny ztráty na svém účtu.
Vždy když budete mít otevřené pozice, musíte zajistit, abyste na účtu měli pořád dostatečný zůstatek. Pokud se tedy trh bude pohybovat ve Váš neprospěch, může být potřeba nám v krátkém časovém limitu poskytnout dodatečně nezanedbatelné prostředky, abyste si své otevřené pozice zachovali. Pokud tak neučiníte, budeme oprávněni Vaše pozice na Vašem účtu uzavřít a Vy budete odpovídat za případné s tím spojené ztráty.
 
 
Sledování pozic  
 
Měli byste zajistit, aby bylo možno vždy sledovat pozice na Vašem účtu, protože za to nesete výhradní odpovědnost Vy. My za sledování Vašeho účtu neodpovídáme. 
 
Over The Counter Transactions (OTC)
 
FX and CFDs are OTC, or off-exchange transactions. While some OTC markets are highly liquid, transactions in OTC products may involve greater risk than investing in on-exchange products because there is no exchange market on which to close out an Open Position. This means that market liquidity cannot be guaranteed and it may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. 
 
Trading our products does not entitle you to any right to the underlying instruments or, in the case of CFDs referenced to shares, to voting rights. 
 
Sudden market movements, known as gapping may occur, causing a dramatic shift in the price of an underlying from one level to another. Gapping may occur when the underlying market is closed, meaning the price on the underlying market may open at a significantly different level, and at a less advantageous price for you.
 
OTC transactions can be very volatile, meaning that prices may fluctuate widely during any particular trading day. Consequently, you must ensure you monitor your account, maintain the required level of margin and be in a position to send additional funds to us at short notice.
 
All positions are transacted on a principal to principal basis. When you open a position with us, you can only close this position with ourselves.
 
Liquidity
 
Liquidity risk is the risk that you will not always be able to obtain an appropriate price when selling an asset, due to a lack of liquidity in the market. When financial instruments are impossible to sell or can only be sold with difficulty and at a sharply reduced price, the market is said to be illiquid. 
 
Foreign markets 
 
Trading on foreign markets will involve different risks from the UK markets. In some cases the risks will be greater. The potential for profit or loss from transactions on foreign markets or in foreign denominated contracts will be affected by fluctuations in foreign exchange rates. 
 
Country risk can also arise if a country restricts trading, for instance by imposing economic sanctions or currency restrictions.
Mimoburzovní obchody (OTC)
 
U FX a CFD se jedná o obchody OTC, tedy o obchody na mimoburzovním trhu. I když některé trhy OTC jsou vysoce likvidní, s OTC obchody mohou být spojena vyšší rizika než s investováním do burzovních produktů, protože v tomto případě neexistuje burzovní trh, na němž by bylo možno Otevřenou pozici uzavřít. Tržní likviditu zde tedy nelze zaručit a nemusí být možné likvidovat stávající pozici, zjistit hodnotu pozice vzešlé z mimoburzovního obchodu nebo ocenit expozici vůči riziku.
Obchodováním s našimi produkty nezískáváte žádné právo k podkladovým nástrojům a v případě CFD na akcie nezískáváte žádná hlasovací práva.
Může docházet k náhlým výkyvům trhu, označovaným jako „gapping“, které mohou způsobit výrazný posun v cenách podkladového aktiva z jedné úrovně do jiné. Gapping může nastat při uzavření podkladového trhu, což znamená, že cena na podkladovém trhu může začínat na zcela jiné úrovni a nevýhodněji pro Vás.
OTC obchody mohou být rozkolísané, tj. ceny mohou během konkrétního obchodovacího dne kolísat. Vzhledem k tomu musíte svůj účet sledovat, udržovat požadovanou rezervu a být schopni nám v krátké lhůtě zaslat dodatečné prostředky.Všechny pozice jsou obchodované formou „principal to principal“, tj. přímo bez prostředníků. Pokud nějakou pozici otevřete u nás, tuto pozici můžete uzavřít pouze u nás.
 
Likvidita 
 
Riziko likvidity je riziko, že v důsledku nedostatečné likvidity trhu nemusíte být schopni aktiva prodat za odpovídající cenu. Trh se považuje za nelikvidní, pokud není možno finanční nástroje prodat nebo je lze prodat pouze s obtížemi a za prudce sníženou cenu. 
 
Zahraniční trhy  
 
S obchodováním na zahraničních trzích jsou spojena jiná rizika než s obchodováním na britských trzích. V některých případech jsou tato rizika vyšší. Potenciální zisk nebo ztráta z obchodování na zahraničních trzích nebo s kontrakty v cizích měnách budou dotčeny kolísáním směnných kurzů.
Riziko země může nastat, pokud některá země omezí obchodování, např. uvalením hospodářských sankcí nebo stanovením devizových omezení.
 
Execution Only Services
 
We will provide you with an execution only service, and will not provide you with advice. Therefore you should seek independent advice if necessary. We will not carry out a suitability assessment, and you should familiarise yourself with all aspects of the products you wish to trade and the associated risks. You are responsible for all investment decisions and you are liable for any profit or loss on your account.
 
Commissions and charges 
 
Before entering into any transaction, you should make yourself aware of all commissions and other charges that may apply. If any charges are not expressed in monetary terms (but, for example, as a percentage of contract value), you should ensure that you understand what such charges are likely to amount to. 
 
Our commissions and charges are displayed on our website.
 
Electronic Trading
 
Our products are offered primarily via the internet, offering you the opportunity to trade and communicate with us via electronic means. Although electronic communication is often a reliable way to communicate, no electronic communication is entirely reliable or always available. If you choose to deal with us via electronic communication, you should be aware that electronic communications can fail, can be delayed, may not be secure and/or may not reach the intended destination.
 
If you are using Expert Advisors, we can take no responsibility for their reliability or efficiency.
 
Derivatives
 
Derivatives are financial instruments for which the price is derived from other assets (underlyings) such as equities or precious metals and are often composed of different elements, which sometimes makes them difficult to understand. Derivatives can require an additional outlay of capital over and above the original investment. The obligation to make margin payments can amount to many times the purchase price of the investment.
Služby spočívající pouze v realizaci
          
Budeme Vám poskytovat služby spočívající pouze v realizaci, poradenství Vám poskytovat nebudeme. Proto byste si v případě potřeby měli zajistit nezávislého poradce. Nebudeme posuzovat vhodnost investice – se všemi aspekty produktů, s nimiž hodláte obchodovat, a se souvisejícími riziky byste se měli obeznámit Vy. Odpovídáte za všechna investiční rozhodnutí a za zisk a ztrátu na Vašem účtu. 
 
Provize a poplatky
 
Před uzavřením jakéhokoli obchodu byste se měli seznámit se všemi provizemi a ostatními poplatky, které se účtují. Pokud nějaké poplatky nejsou vyjádřeny peněžně (nýbrž jako procentuální podíl smluvní hodnoty), měli byste zjistit, v jaké výši tyto poplatky budou pravděpodobně účtovány. 
 
Námi účtované provize a poplatky naleznete na našich webových stránkách. 
Elektronické obchodování
 
Naše produkty jsou nabízeny především přes internet – máte možnost s námi obchodovat a komunikovat elektronicky. I když elektronická komunikace je často spolehlivým způsobem komunikace, zcela spolehlivá nebo vždy dostupná není. Pokud se rozhodnete obchodovat s námi elektronicky, měli byste mít na paměti, že elektronická komunikace může selhat, může být zpožděna, nemusí být bezpečná a/nebo nemusí dosáhnout zamýšlené destinace.Pokud využíváte služeb Odborných poradců, nemůžeme přejímat odpovědnost za jejich spolehlivost nebo efektivitu.
 
Deriváty
 
Deriváty jsou finanční nástroje, jejichž cena je odvozena z jiných aktiv (podkladových), např. z majetkových cenných papírů nebo cenných kovů, a často jsou složeny z odlišných prvků, vzhledem k čemuž je někdy obtížné jim porozumět. Deriváty mohou vyžadovat dodatečné prostředky nad rámec původní investice. Povinnost provádět dodatečné platby může často dosáhnout kupní ceny dané investice. 
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