
Gland Office | Chemin de la Crétaux 33, Case Postale 319, CH-1196 Gland | Tel. +41 22 999 94 11, Fax +41 22 999 94 12

Podmínky programu doporučení 
Swissquote Bank Ltd pro 
devizové obchody
Pokud někoho doporučíte či někdo doporučí Vás, vyjadřujete
souhlas s podmínkami programu Swissquote Bank Ltd.

Podmínky programu 
• Osoba, která doporučí nového klienta, i tento nový 

klient dostanou na svůj devizový účet bonus.
• Bonus bude připsán, jen pokud budou splněny všechny 

následující podmínky:
 1. Nový klient si otevře devizový účet a vloží na něj 
  minimálně 5 000 CHF.
 2. Aby doporučení platilo, musí být kód doporučujícího 
  klienta uveden ve formuláři při otevření účtu.
 3. Dokumentace nového klienta (včetně ověřené 
  kopie dokumentu totožnosti) musejí být zaslány 
  Swissquote Bank Ltd, řádně vyplněny a podepsány.
• Bonus bude připsán na devizové účty obou stran poté, 

co doporučený klient zadá obchod o objemu alespoň 1 lotu.
• Doporučující klient dostane 100 CHF, pokud je minimální 

vklad nového klienta roven alespoň 5 000 CHF. 
• Doporučující klient dostane 200 CHF, pokud je minimální 

vklad nového klienta roven alespoň 25 000 CHF. 
• Doporučující klient dostane 400 CHF, pokud je minimální 

vklad nového klienta roven alespoň 100 000 CHF. 
• Doporučující klient dostane 800 CHF, pokud je minimální 

vklad nového klienta roven alespoň 500 000 CHF.
• Nový klient dostane 50 CHF, pokud je jeho minimální 

vklad roven alespoň 5 000 CHF. 
• Nový klient dostane 100 CHF, pokud je jeho minimální 

vklad roven alespoň 25 000 CHF. 
• Nový klient dostane 200 CHF, pokud je jeho minimální 

vklad roven alespoň 100 000 CHF.
• Nový klient dostane 400 CHF, pokud je jeho minimální 

vklad roven alespoň 500 000 CHF.
• Bonus za doporučení se vztahuje jen na devizové produkty 

a CFD obchodované elektronicky na platformách Advanced   
Trader, MetaTrader4 či MetaTrader5.

Osoby čerpající výhody z programu 
• Tento program je určen pouze pro privátní klienty, kteří mají u 

Swissquote Bank Ltd devizový účet.
• Tento program není k dispozici řízeným klientům, 

klientům doporučeným makléřem a společnostem.

Obecné informace
• Program není k dispozici ve Spojených státech či osobám 

USA nebo osobám, které kvůli zákonům platným v zemi, kde   
žijí či sídlí, nejsou oprávněny vstupovat do tohoto programu. 

• Program je k dispozici s výhradou dostupnosti. 
• Swissquote Bank Ltd si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit,   

prodloužit, zkrátit či zrušit program dle svého výlučného   
uvážení bez předchozího vyrozumění a v souvislosti s tím jí   
nevzniká žádná odpovědnost. 

• Banka v souvislosti s tímto programem nebude reagovat na   
žádnou korespondenci. Právní cesta je vyloučena.

Účastí v programu dávají doporučující i doporučený klient najevo 
souhlas s tím, že obě strany budou přímo či nepřímo informovány 
o otevírání účtů u Swissquote Bank Ltd a o jistých vkladových a 
obchodních aktivitách souvisejících s naplněním cílů programu.

Bonus za doporučení
Bonus za doporučení je virtuální částka proměnlivé
hodnoty, která je k dispozici na devizovém účtu. Po provedení 
elektronické transakce budou poplatky a provize týkající se 
transakce automaticky odečteny z dostupného bonusu za 
doporučení.

Bonus nelze vrátit, vyměnit či proplatit v penězích a platí jen
po omezenou dobu. Po vypršení platnosti bude z účtu odstraněn, 
i pokud nebyl plně využit.
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