
Omezená plná moc 

Autorizace spravovaného účtu a prohlášení o riziku 

(pokud se hodí) 

Podepsaná strana autorizuje: 

Trading mastera (Jméno, nebo ID):   …zde vyplnit jméno Master Tradera, případně jeho ID …… manažer 

franšízy WinAccount 

a Trading agenta  Goldstarway ActTrading - MultiTerminal Trading System 

coby agenta a zmocněnce pro nákup a prodej měn na zahraničních OTC finančních trzích („OTCFX“) a/nebo opcí 

IBFXM obchodů na marže či jiného, na účet a na vlastní riziko podepsané strany. Podepsaná strana tímto souhlasí s 

tím, že společnosti GCI nahradí veškeré ztráty, dluhy a závazky z těchto činností plynoucí. 

Společnost GCI je autorizovaná řídit se ohledně účtu podepsané strany u společnosti GCI pokyny výše uvedeného 

agenta v každém ohledu vyjma toho, že agent není oprávněn vybírat jakékoliv peníze, cenné papíry ani jiný majetek, 

ať už ve jménu podepsané strany, či jinak. 

Výše uvedený agent uvádí, že disponuje veškerými požadovanými státními povoleními, licencemi a souhlasy. 

Podepsaná strana tímto ratifikuje a stvrzuje jakékoliv a veškeré minulé i budoucí transakce se společností GCI 

provedené výše uvedeným agentem ve jménu nebo pro potřeby účtu podepsané strany. 

Podepsaná strana tímto ratifikuje a stvrzuje, že souhlasí s odměnou za služby trading agenta dle následujících 

podmínek: 

Jednorázový správní poplatek: 99 EUR za investici pod 20 tisíc EUR (minimum je 5-10 tisíc EUR) 

Management Fee:              2,4 % za rok  

Commissions:              4 EUR za lot 

Incentive Fee:                               25 % 

Poznámka: Trader souhlasí, že tyto podmínky budou uplatněny a účtovány v souladu se současnými podmínkami 

pro správu účtů v rámci franšízy Goldstarway řízené MasterTraderem … zde vyplnit jméno Master Tradera, nebo 

jeho ID …(Identifikační číslo ID, nebo jméno Master Tradera). 

Jelikož je faktor rizika u obchodování OTCFX vysoký, měly by se v takovémto obchodování používat výhradně 

skutečné „rizikové“ finanční zdroje. Pokud Trader nemá k dispozici kapitál navíc, který si může Trader dovolit 

ztratit, neměl by Trader na OTCFX obchodovat. Nikdy nikdo nevymyslel žádný „bezpečný“ systém obchodování a 

nikdo nedokáže zaručit zisk či vyloučit ztráty. Dokonce nikdo nedokáže ani zaručit omezení rozsahu ztrát. 

Ačkoliv Trader oprávnění obchodovat poskytl jiné straně, Trader by měl být pečlivý a měl by pozorně sledovat, co 

se na účtu děje. Společnost GCI Traderovi zašle potvrzení každého provedeného obchodu na účtu uskutečněného, 

jakož i rozvahu zisků a ztrát vykazující finanční výsledky každé transakce pro účet uzavřené. Kromě toho 

společnost GCI Traderovi jednou měsíčně zašle výkazy uvádějící stav účetní knihy, přesné položky na účtu, čistý 

zisk či ztrátu veškerých obchodů uzavřených od data posledního výkazu jakož i čisté neuskutečněné zisky a ztráty 

všech otevřených obchodů na trh uvedených. Trader by tyto výkazy měl podrobně kontrolovat. 

Pokud vyvstanou otázky, měl by se Trader neprodleně spojit se společností GCI, nebo Goldstarway. 

Zmocnění obchodovat s Traderovým účtem lze ukončit pouze písemným stažením podepsaným Traderem, či 

zmocněným Trading agentem. Pokud si tedy Trader z jakéhokoliv důvodu přeje zmocnění k obchodování, které 

udělil, stáhnout, mějte na paměti, že tak Trader může učinit jedině prostřednictvím podepsaného písemného stažení. 

Toto zmocnění a záruka platí na dobu neurčitou a zůstává plně účinné a platné až do stažení podepsanou stranou 

prostřednictvím písemné žádosti adresované společnosti GCI a společnosti GCI doručeného do kanceláře, kde je 

účet podepsané strany veden, avšak toto stažení nemá žádný vliv na jakékoliv závazky vzniklé v důsledku transakcí 

zahájených před takovým stažením. Toto zmocnění a záruka zajistí prospěch společnosti GCI a prospěch nástupců a 

zástupců společnosti GCI. 

Rozumím a stvrzuji, že mám finanční prostředky potřebné pro uzavření této Dohody a že mi byly vysvětleny veškeré cíle 

obchodování. Níže podepsaná strana stvrzuje, že obdržela, přečetla si a porozuměla výše uvedené Omezené plné moci, 

Spravovanému účtu a Prohlášení o riziku. 

Číslo existujícího účtu u společnosti GCI:   _zde uvést kompletní číslo účtu ve tvaru 1234at___  
Tento účet připojte k Trading Agent Goldstarway s denominací v EUR! 

Pro obchodování pod Trading agentem Goldstarway otevírám nový účet.      Pokud ano, zaškrtněte   

 



Podpis Tradera_______________________________________ 

Jméno a příjmení hůlkovým písmem _______________________________________ Datum ____________________ 
 

Kopii této omezené plné moci zašlete na emailovou adresu winaccounts@goldstarway.com. 

 (Pro další podpisy připojte kopii této stránky.) 


