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Začínáme se SaxoSelect Otevřete si účet ještě dnes  > Nejprve vyzkoušejte demo zdarma  >Nebo se podívejte na video

  Začněte využívat Obchodní strategie
  
K této nadstandardní službě získáte přístup pomocí čtyř jednoduchých kroků:

Výběr strategií Složte test vhodnosti 
podle směrnice MiFID

Nastavte velikost 
investice a investiční štít

Monitorujte 
svou investici

Průvodce SaxoSelect Vás provede prvními 3 kroky,které jsou nezbytné pro zahájení 
obchodování se službou SaxoSelect. Pro více informací o 4. kroku klikněte níže na: 
Průvodce správou Vašich investic SaxoSelect >
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PAGE 43

 Test vhodnosti podle směrnice MiFID         Velikost investice a investiční štít Dodatečné informaceVýběr strategií

Otevřete si účet ještě dnes  > Nejprve vyzkoušejte demo zdarma  >
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

Výběr strategií

Vítáme Vás 

SaxoSelect je plně automatizovaná obchodní strategie, která 
umožňuje klientům v reálném čase kontrolovat a monitorovat 
investice na živých účtech. Veškeré aktivity se provádějí on-line 
přímo na platformách SaxoTrader nebo SaxoTraderGO.

Každá strategie byla pečlivě vybrána na základě výjimečné 
historické návratnosti a striktních postupů řízení rizik. 

1 Nejprve se přihlaste ke 
svému současnému 
účtu prostřednictvím 
SaxoTraderGO
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

Výběr strategií

Najděte modul SaxoSelect 
v záložce OBCHODOVÁNÍ *

* Pokud se modul na Vaší platformě nezobrazuje, 
   kontaktujte prosím svého manažera a požádejte o aktivaci.

Podívejte se na dostupné Strategie 

2

3
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

Výběr strategií

Klikněte na strategii pro zobrazení podrobností 
tématu strategie, jejího výkonu a statistik.

Jakmile vyberete vhodnou strategii, 
klikněte na tlačítko „INVESTUJTE“.

5
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

  Test vhodnosti podle směrnice MiFID

Jakmile úspěšně složíte Test vhodnosti, systém Vás požádá, abyste před uskutečněním 
investice udělili Saxo Bank plnou moc a vyjádřili souhlas s Všeobecnými podmínkami služby. 

Při prvním vstupu do investice Vás platforma vybídne ke složení Testu vhodnosti. Tento 
krátký test je určen pro evaluaci vhodnosti služby z hlediska Vašich investičních cílů a úrovně 
zkušeností. 
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

  Test vhodnosti podle směrnice MiFID

Poté dostanete potvrzení výsledku Vašeho testu 
a budete moci pokračovat k oknu investic.
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

  Velikost investice a investiční štít

Klikněte na „VYHODNOTIT INVESTICI“, jakmile 
budete připraveni pro pokračování. 

9 Do odpovídající políček vložte údaje 
o účtu a částce vkladu.   

V této fázi můžete také nastavit hodnotu Vašeho 
INVESTIČNÍHO ŠTÍTU. Investiční štít je dodatečným 
opatřením pro řízení rizik, které umožňuje uživatelům 
SaxoSelect kdykoliv kontrolovat jejich investice.

11
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

  Velikost investice a investiční štít

Dále zaškrtněte políčko s potvrzením 
a klikněte na „POTVRDIT“ (CONFIRM), 
aby se uskutečnila investice.
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

  Velikost investice a investiční štít

V části „Portfolia“ bude vytvořen 
a zobrazen nový podúčet SaxoSelect.
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

Dodatečné informace

  Vzdělávací materiály Saxo Bank
  
Abychom Vám pomohli v začátcích obchodování a v dalším rozvoji Vašich obchodních 
dovedností, nabízí Vám Saxo Bank řadu vzdělávacích materiálů. Vyberte si  materiály, 
které vyhovují Vašemu stylu učení.

Akademie

Ochrana klientských  
prostředků

Čtěte dál na TradingFloor.com

UdálostiVideo materiálMateriál určený 
ke čtení
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Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

Dodatečné informace

Forex
180+ měnových párů

Akcie
19 000+ nástrojů

Futures
200 kontraktů

FX Opce
45 měnových párů

Akciové opce
200 opcí

Dluhopisy
6 000+ nástrojů

CFD
9 000+ kontraktů

ETF/ETC
2 500+ nástrojů

Opční kontrakty
70 kontraktů

Hledáte více produktů?
  Rychlost. Exekuce. Široká škála nástrojů.
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Dodatečné informace

Žlutá

 
 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy obchodovatelné na regulovaném trhu

Vládní dluhopisy vydané v jiných měnách než DKK a EUR

Hypoteční dluhopisy nepocházející z Dánska

Strukturované dluhopisy s plnou náhradou daně z jistiny 

Akcie Akcie obchodovatelné na regulovaném trhu

Garantované certifikáty Není určena

Certifikáty Certifikáty s maximální ztrátou ve výši vkladu

Certifikáty podílových fondů Produkty strukturované podle směrnice UCITS

Účelová sdružení Produkty odlišné od směrnice UCITS

Červená

 

 

 

Akcie Neobchodovatelné akcie na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním 
systému nebo alternativním obchodním místě

 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy neobchodovatelné na regulovaném trhu, mnohostranném 
obchodním systému nebo alternativním obchodním místě

  

Strukturované dluhopisy

Certifikáty Certifikáty umožňující ztrátu větší, než je vklad

Opce, futures a forwardy Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy, komodity

Spot FX Křížová měna

Swapy Podíly, akcie, akciové indexy

CFD Samostatné akcie, akciové indexy, komodity

ETC Komodity

ETF Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy

Zelená Dluhopisy Dánské vládní dluhopisy vydané v DKK a EUR

Státní dluhopisy vydané zeměmi EU v EUR nebo DKK

Dluhopisy vydané dánským fondem Ship Credit Fund a dluhopisy pro 
financování stavby lodí

  

Dluhopisy vydané dánskými kreditními institucemi a místními orgány 
(KommuneKredit)

 

Hypoteční dluhopisy vydané dánskými hypotečními úvěrovými institucemi

Kryté dluhopisy (SDO) vydané dánskými finančními nebo hypotečními 
úvěrovými institucemi

 
 

Kryté hypoteční dluhopisy (SDRO) vydané dánskými hypotečními 
úvěrovými institucemi

 

Juniorské kryté dluhopisy a seniorské dluhopisy vydané dánskými finančními 
nebo hypotečními úvěrovými institucemi pro financování kapitálu Tier 2 
(doplňující kapitál) pro pokrytí SDRO a SDO

 

Kategorie Riziko Produkt Specifikace

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu velmi 
malé. Produkt není těžké 
pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu částečné 
nebo úplné. Produkt není 
těžké pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty větší než vklad 
nebo jsou produkty těžko 
pochopitelné

Žlutá

 
 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy obchodovatelné na regulovaném trhu

Vládní dluhopisy vydané v jiných měnách než DKK a EUR

Hypoteční dluhopisy nepocházející z Dánska

Strukturované dluhopisy s plnou náhradou daně z jistiny 

Akcie Akcie obchodovatelné na regulovaném trhu

Garantované certifikáty Není určena

Certifikáty Certifikáty s maximální ztrátou ve výši vkladu

Certifikáty podílových fondů Produkty strukturované podle směrnice UCITS

Účelová sdružení Produkty odlišné od směrnice UCITS

Červená

 

 

 

Akcie Neobchodovatelné akcie na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním 
systému nebo alternativním obchodním místě

 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy neobchodovatelné na regulovaném trhu, mnohostranném 
obchodním systému nebo alternativním obchodním místě

  

Strukturované dluhopisy

Certifikáty Certifikáty umožňující ztrátu větší, než je vklad

Opce, futures a forwardy Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy, komodity

Spot FX Křížová měna

Swapy Podíly, akcie, akciové indexy

CFD Samostatné akcie, akciové indexy, komodity

ETC Komodity

ETF Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy

Zelená Dluhopisy Dánské vládní dluhopisy vydané v DKK a EUR

Státní dluhopisy vydané zeměmi EU v EUR nebo DKK

Dluhopisy vydané dánským fondem Ship Credit Fund a dluhopisy pro 
financování stavby lodí

  

Dluhopisy vydané dánskými kreditními institucemi a místními orgány 
(KommuneKredit)

 

Hypoteční dluhopisy vydané dánskými hypotečními úvěrovými institucemi

Kryté dluhopisy (SDO) vydané dánskými finančními nebo hypotečními 
úvěrovými institucemi

 
 

Kryté hypoteční dluhopisy (SDRO) vydané dánskými hypotečními 
úvěrovými institucemi

 

Juniorské kryté dluhopisy a seniorské dluhopisy vydané dánskými finančními 
nebo hypotečními úvěrovými institucemi pro financování kapitálu Tier 2 
(doplňující kapitál) pro pokrytí SDRO a SDO

 

Kategorie Riziko Produkt Specifikace

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu velmi 
malé. Produkt není těžké 
pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu částečné 
nebo úplné. Produkt není 
těžké pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty větší než vklad 
nebo jsou produkty těžko 
pochopitelné

Vezměte prosím na vědomí, že sazby marží a podmínky obchodování podléhají změnám. 
Přesné sazby si vždy vyhledejte na www.saxobank.com

Žlutá

 
 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy obchodovatelné na regulovaném trhu

Vládní dluhopisy vydané v jiných měnách než DKK a EUR

Hypoteční dluhopisy nepocházející z Dánska

Strukturované dluhopisy s plnou náhradou daně z jistiny 

Akcie Akcie obchodovatelné na regulovaném trhu

Garantované certifikáty Není určena

Certifikáty Certifikáty s maximální ztrátou ve výši vkladu

Certifikáty podílových fondů Produkty strukturované podle směrnice UCITS

Účelová sdružení Produkty odlišné od směrnice UCITS

Červená

 

 

 

Akcie Neobchodovatelné akcie na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním 
systému nebo alternativním obchodním místě

 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy neobchodovatelné na regulovaném trhu, mnohostranném 
obchodním systému nebo alternativním obchodním místě

  

Strukturované dluhopisy

Certifikáty Certifikáty umožňující ztrátu větší, než je vklad

Opce, futures a forwardy Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy, komodity

Spot FX Křížová měna

Swapy Podíly, akcie, akciové indexy

CFD Samostatné akcie, akciové indexy, komodity

ETC Komodity

ETF Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy

Zelená Dluhopisy Dánské vládní dluhopisy vydané v DKK a EUR

Státní dluhopisy vydané zeměmi EU v EUR nebo DKK

Dluhopisy vydané dánským fondem Ship Credit Fund a dluhopisy pro 
financování stavby lodí

  

Dluhopisy vydané dánskými kreditními institucemi a místními orgány 
(KommuneKredit)

 

Hypoteční dluhopisy vydané dánskými hypotečními úvěrovými institucemi

Kryté dluhopisy (SDO) vydané dánskými finančními nebo hypotečními 
úvěrovými institucemi

 
 

Kryté hypoteční dluhopisy (SDRO) vydané dánskými hypotečními 
úvěrovými institucemi

 

Juniorské kryté dluhopisy a seniorské dluhopisy vydané dánskými finančními 
nebo hypotečními úvěrovými institucemi pro financování kapitálu Tier 2 
(doplňující kapitál) pro pokrytí SDRO a SDO

 

Kategorie Riziko Produkt Specifikace

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu velmi 
malé. Produkt není těžké 
pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu částečné 
nebo úplné. Produkt není 
těžké pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty větší než vklad 
nebo jsou produkty těžko 
pochopitelné
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 Test vhodnosti podle směrnice MiFID         Velikost investice a investiční štít Dodatečné informaceVýběr strategií

Otevřete si účet ještě dnes  > Nejprve vyzkoušejte demo zdarma  >

Saxo Bank AS | Tel: +420 226 201 580 | E-mail: infocz@saxobank.com | Web Site: www.saxobank.cz

Začínáme se SaxoSelect Nebo se podívejte na video

Dodatečné informace

Žlutá

 
 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy obchodovatelné na regulovaném trhu

Vládní dluhopisy vydané v jiných měnách než DKK a EUR

Hypoteční dluhopisy nepocházející z Dánska

Strukturované dluhopisy s plnou náhradou daně z jistiny 

Akcie Akcie obchodovatelné na regulovaném trhu

Garantované certifikáty Není určena

Certifikáty Certifikáty s maximální ztrátou ve výši vkladu

Certifikáty podílových fondů Produkty strukturované podle směrnice UCITS

Účelová sdružení Produkty odlišné od směrnice UCITS

Červená

 

 

 

Akcie Neobchodovatelné akcie na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním 
systému nebo alternativním obchodním místě

 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy neobchodovatelné na regulovaném trhu, mnohostranném 
obchodním systému nebo alternativním obchodním místě

  

Strukturované dluhopisy

Certifikáty Certifikáty umožňující ztrátu větší, než je vklad

Opce, futures a forwardy Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy, komodity

Spot FX Křížová měna

Swapy Podíly, akcie, akciové indexy

CFD Samostatné akcie, akciové indexy, komodity

ETC Komodity

ETF Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy

Zelená Dluhopisy Dánské vládní dluhopisy vydané v DKK a EUR

Státní dluhopisy vydané zeměmi EU v EUR nebo DKK

Dluhopisy vydané dánským fondem Ship Credit Fund a dluhopisy pro 
financování stavby lodí

  

Dluhopisy vydané dánskými kreditními institucemi a místními orgány 
(KommuneKredit)

 

Hypoteční dluhopisy vydané dánskými hypotečními úvěrovými institucemi

Kryté dluhopisy (SDO) vydané dánskými finančními nebo hypotečními 
úvěrovými institucemi

 
 

Kryté hypoteční dluhopisy (SDRO) vydané dánskými hypotečními 
úvěrovými institucemi

 

Juniorské kryté dluhopisy a seniorské dluhopisy vydané dánskými finančními 
nebo hypotečními úvěrovými institucemi pro financování kapitálu Tier 2 
(doplňující kapitál) pro pokrytí SDRO a SDO

 

Kategorie Riziko Produkt Specifikace

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu velmi 
malé. Produkt není těžké 
pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu částečné 
nebo úplné. Produkt není 
těžké pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty větší než vklad 
nebo jsou produkty těžko 
pochopitelné

Žlutá

 
 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy obchodovatelné na regulovaném trhu

Vládní dluhopisy vydané v jiných měnách než DKK a EUR

Hypoteční dluhopisy nepocházející z Dánska

Strukturované dluhopisy s plnou náhradou daně z jistiny 

Akcie Akcie obchodovatelné na regulovaném trhu

Garantované certifikáty Není určena

Certifikáty Certifikáty s maximální ztrátou ve výši vkladu

Certifikáty podílových fondů Produkty strukturované podle směrnice UCITS

Účelová sdružení Produkty odlišné od směrnice UCITS

Červená

 

 

 

Akcie Neobchodovatelné akcie na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním 
systému nebo alternativním obchodním místě

 

Dluhopisy Korporátní dluhopisy neobchodovatelné na regulovaném trhu, mnohostranném 
obchodním systému nebo alternativním obchodním místě

  

Strukturované dluhopisy

Certifikáty Certifikáty umožňující ztrátu větší, než je vklad

Opce, futures a forwardy Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy, komodity

Spot FX Křížová měna

Swapy Podíly, akcie, akciové indexy

CFD Samostatné akcie, akciové indexy, komodity

ETC Komodity

ETF Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy

Zelená Dluhopisy Dánské vládní dluhopisy vydané v DKK a EUR

Státní dluhopisy vydané zeměmi EU v EUR nebo DKK

Dluhopisy vydané dánským fondem Ship Credit Fund a dluhopisy pro 
financování stavby lodí

  

Dluhopisy vydané dánskými kreditními institucemi a místními orgány 
(KommuneKredit)

 

Hypoteční dluhopisy vydané dánskými hypotečními úvěrovými institucemi

Kryté dluhopisy (SDO) vydané dánskými finančními nebo hypotečními 
úvěrovými institucemi

 
 

Kryté hypoteční dluhopisy (SDRO) vydané dánskými hypotečními 
úvěrovými institucemi

 

Juniorské kryté dluhopisy a seniorské dluhopisy vydané dánskými finančními 
nebo hypotečními úvěrovými institucemi pro financování kapitálu Tier 2 
(doplňující kapitál) pro pokrytí SDRO a SDO

 

Kategorie Riziko Produkt Specifikace

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu velmi 
malé. Produkt není těžké 
pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty vkladu částečné 
nebo úplné. Produkt není 
těžké pochopit.

Investiční produkty, kde je 
riziko ztráty větší než vklad 
nebo jsou produkty těžko 
pochopitelné

Vezměte prosím na vědomí, že sazby marží a podmínky obchodování podléhají změnám. 
Přesné sazby si vždy vyhledejte na www.saxobank.com

PRODUKTOVÁ RIZIKA: V souladu s Nařízením vlády o rozdělení investičních produktů do kategorií rizikovosti je požadováno, aby finanční společnosti v Dánsku rozdělovaly investiční produkty nabízené 
retailovým klientům do kategorií označených zelenou, žlutou nebo červenou barvou. Rozdělení do kategorií je provedeno podle stupňů navržených dánským finančním kontrolním orgánem a odráží 
riziko ztráty vložených prostředků. V tabulce jsou uvedeny produkty, které jsou k dispozici pro obchodování ve skupině Saxo Bank Group přes obchodní platformu nebo telefon.

OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Žádná z informací zde obsažených není nabídkou (či žádostí o nabídku) ke koupi nebo prodeji jakékoliv měny, produktu nebo finančního 
nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice či účasti na jakékoliv konkrétní obchodní strategii.  Tento materiál byl zpracován pouze pro marketingové a/nebo informační účely a Saxo Bank A/S ani její 
majitelé, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, ať už by jednali přímo nebo prostřednictvím poboček (dále „Saxo Bank“), neprohlašují ani negarantují ani nepřebírají odpovědnost za správnost 
nebo úplnost informací uvedených v tomto dokumentu. Při poskytnutí tohoto materiálu Saxo Bank nebrala v úvahu žádné investiční cíle jakéhokoliv příjemce, zvláštní investiční cíle, finanční situaci 
ani konkrétní potřeby a požadavky a nic z výše uvedeného není myšleno jako doporučení pro jakéhokoliv příjemce investovat nebo ukončit investici kapitálu určitým způsobem a Saxo Bank nepřebírá 
žádnou odpovědnost, pokud by jakýkoliv příjemce utrpěl ztrátu z obchodování podle přijatého doporučení. Všechny investice představují riziko a mohou přinést jak zisky, tak ztráty. Zejména investice 
do pákových produktů, včetně, ale nikoliv s omezením na forex, deriváty a komodity mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty spojené s tímto obchodováním mohou velmi rychle a prudce kolísat. 
Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a konzultovat s finančním poradcem (finančními poradci), aby správně pochopili rizika 
spojená s tímto obchodováním a posoudili vhodnost své situace před uskutečněním jakékoliv investice, ukončením investice nebo před vstupem do jakékoliv transakce. Jakákoliv zmínka o jakémkoliv 
riziku, pokud je nějaké riziko, nesmí být a neměla by být považována ani za kompletní zveřejnění rizik ani za kompletní popis takových rizik. Jakékoliv vyjádření názoru může být osobním názorem autora a 
nemusí odrážet názor Saxo Bank a veškerá vyjádření názoru podléhají změně bez předchozího upozornění (ani předchozího ani následného). Toto odmítnutí odpovědnosti podléhá Úplnému odmítnutí 
odpovědnosti Saxo Bank, které je k dispozici na stránkách www.saxobank.com/disclaimer.
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ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SAXOSELECT

Saxo Bank A/S (dále jen „Saxo Bank“) neposkytuje žádné závazné prohlášení ani žádnou záruku, co se týče skutečné ziskovosti obchodů prováděných jménem investora prostřednictvím SaxoSelect. Saxo Bank 
automaticky provádí jménem investora obchody, které odpovídají určité strategii. Při některých strategiích se využívá pákového efektu kvůli použití maržových produktů; tyto strategie se vyznačují vysokým stupněm 
diskrece a expozice vůči jednotlivým třídám cenných papírů a aktiv, a SaxoSelect může proto představovat vysoké riziko. Cílem zabudovaného investičního štítu je omezit potenciální ztráty, ale jeho použití není 
zárukou, že investor může ztratit pouze částku, kterou si předem nadefinoval. Investiční štít se vztahuje pouze na maržové produkty, a nikoliv produkty finanční, jako jsou akcie, dluhopisy a ETF. 

Všechny investice s sebou nesou riziko a mohou vést jak k zisku, tak ke ztrátě. Zejména investice do pákových produktů, včetně, ale nikoliv s omezením na forex, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a 
zisky a ztráty spojené s tímto obchodováním mohou velmi rychle a prudce kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a konzultovat s 
finančním poradcem (finančními poradci), aby správně pochopili rizika spojená s tímto obchodováním a posoudili vhodnost své situace před uskutečněním jakékoliv investice, ukončení investice nebo před vstupem 
do jakékoliv transakce. 

Výkony v minulosti nepředstavují záruku na dosažení stejných výkonů v budoucnosti a neměly by být jediným faktorem, který je při výběru  Investičního portfolia nebo ETF zvažován. Cena investic může klesat 
či stoupat a investor nemusí získat investovanou částku zpět. Váš výnos není fixní a může kolísat. Hodnota investic zahrnujících expozici vůči zahraničním měnám může být ovlivněna pohyby směnných kurzů. 
Dovolujeme si Vám připomenout, že úrovně zdanění, stejně jako jeho základ a daňové úlevy se mohou měnit. 

Saxo Bank nenese zodpovědnost za (i) jakoukoliv ztrátu, kterou by investor utrpěl v důsledku obchodování a transakcí provedených prostřednictvím Saxo Bank v souladu s plnou mocí a Všeobecnými podmínkami 
SaxoSelect (dále jen „Všeobecné podmínky“); (ii) jakoukoliv ztrátu, kterou by investor utrpěl v důsledku nebo v souvislosti s poskytnutím služby SaxoSelect na základě Všeobecných podmínek, s výjimkou případu, 
kdy by tuto ztrátu utrpěl v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení Saxo Bank; (iii) jakoukoliv ztrátu z důvodu aktivit prováděných Saxo Bank podle jejích práv na základě Všeobecných podmínek; (iv) 
jakoukoliv následnou nebo jinou nepřímou ztrátu (včetně ztráty zisku a ztráty dobrého jména), kterou by utrpěl investor z důvodu nedbalosti Saxo Bank nebo jinak; nebo (v) jakoukoliv ztrátu překračující výnos Saxo 
Bank z investičního účtu (investičních účtů) investora po dobu 12 měsíců předtím, než investor vznesl právní nárok vůči Saxo Bank. 

- Toto odmítnutí odpovědnosti podléhá Úplnému odmítnutí odpovědnosti Saxo Bank, které je k dispozici na stránkách www.saxobank.com/disclaimer a úplnému upozornění na rizika na stránkách www.tradingfloor.
com/about/risk-warning.

Pro více informací kontaktujte prosím naši kancelář v Praze: Tel:  +420 226 201 580 | E-mail: infocz@saxobank.com
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