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Poplatky za vklad a výběr

Platební systém Bankovní převod

Platební systém SEPAGA E.M.I. LTD

Poplatek za vklad • SEPA: 15 EUR + 0,1 %
• SWIFT: 15 EUR + 0,1 %

Poplatek za výběr SEPA:
0 – 20 000 EUR: poplatek 20 EUR
nad 20 000,01 EUR: poplatek 0,1 %
SWIFT:
0 – 6 000 EUR: poplatek 45 EUR
6 000,01 – 50 000 EUR: 30 EUR + poplatek 0,25 % EUR
nad 50 000,01 EUR: poplatek 0,36 % EUR

Platební systém FairPlay

Poplatek za vklad 2 %

Poplatek za výběr SEPA: 5 EUR

Platební systém Skrill

Poplatek za vklad 0,29 EUR + 3,9 % a poplatek za směnu: 1,99 % z převedené částky (pokud existuje)

Poplatek za výběr 1 % (pokud není peněženka vedena v EUR, platí se poplatek za konverzi 2,99 %)

Platební systém Neteller

Poplatek za vklad 0,29 USD + 3,9 %, účtuje se minimální poplatek 1 USD

Poplatek za výběr poplatek 2 %, minimální poplatek 1 USD

Platební systém Unlimint EU Ltd (Visa, MasterCard)

Poplatek za vklad 0,25 EUR + 1,6 %

Poplatek za výběr Refundace: 1 USD nebo 1 EUR

Platební systém Payoma

Poplatek za vklad 0,50 USD nebo 0,40 EUR + 3 %

Poplatek za výběr Poplatek za refundaci: 10 USD / Odeslání platby: 1,50 % + 6 EUR nebo 1,50 % +
7,50 USD

Platební systém Rapid Transfer

Poplatek za vklad 0,29 EUR + 1 %

Poplatek za výběr 1 %

Platební systém Giropay

Poplatek za vklad 0,29 EUR + 3,90 %

Poplatek za výběr SEPA:
0 – 20 000 EUR: poplatek 20 EUR
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nad 20 000,01 EUR: poplatek 0,1 %
SWIFT:
0 – 6 000 EUR: poplatek 45 EUR
6 000,01 – 50 000 EUR: 30 EUR + poplatek 0,25 % EUR
nad 50 000,01 EUR: poplatek 0,36 % EUR

Platební systém Przelewy24 a BLIK

Poplatek za vklad 0,29 EUR + 3,90 %

Poplatek za výběr Refundace: 0

Platební systém iDeal

Poplatek za vklad 2,30 %

Poplatek za výběr SEPA:
0 – 20 000 EUR: poplatek 20 EUR
nad 20 000,01 EUR: poplatek 0,1 %
SWIFT:
0 – 6 000 EUR: poplatek 45 EUR
6 000,01 – 50 000 EUR: 30 EUR + poplatek 0,25 % EUR
nad 50 000,01 EUR: poplatek 0,36 % EUR

* Možnost Rapid Transfer je k dispozici klientům s adresou pobytu v následujících zemích: Austria, Bulharsko,
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko.
** V Německu je k dispozici Giropay.
***V Polsku je k dispozici Przelwy24 & Blik.
**** V Nizozemsku je k dispozici iDeal.

Společnost hradí veškeré poplatky za vklady, a to v jakékoli výši, u všech typů účtů a ve všech měnách.

Výběry jsou zdarma pro klienty, kteří vložili 10 000 EUR a více, nebo ekvivalent v jiné měně. Maximální počet
bezplatných výběrů je 1 za měsíc. Vztahuje se na jakýkoli typ účtu.

Klientovi mohou být účtovány poplatky za vklad a/nebo výběr, které mu společnost InstaForex uhradila, pokud
tato zjistí, že nesplnil některou z požadovaných podmínek. Patří sem mimo jiné nezákonná činnost, porušení
některého z ustanovení smlouvy, nulová obchodní aktivita atd. Společnost InstaForex si vyhrazuje právo odečíst
kompenzovanou částku z částky klientova výběru.

Spící účty:
Všechny spící účty podléhají měsíčnímu poplatku za neaktivitu, který má kompenzovat náklady za vedení
neaktivních* účtů. Tento poplatek se první tři měsíce nečinnosti neúčtuje. U účtů s kladným zůstatkem, které jsou
neaktivní po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců, se účtuje měsíční poplatek ve výši 5 EUR nebo jeho ekvivalent v
měně účtu. Měsíční poplatky se účtují vždy k 1. dni v měsíci, dokud není zůstatek nulový.

* Neaktivní účet je účet, který 3 po sobě jdoucí měsíce nevykazuje obchodní aktivitu.

Výše uvedené informace jsou k dispozici i zde.
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Ceník služeb PRE-IPO

Nákup PRE-IPO

Poplatek za nákup akcií za PRE-IPO ceny se odvíjí od výše investičního vkladu:

● Při méně než 20 000 EUR bude účtováno 5 % z investované částky.
● Mezi 20 000 a 49 999 EUR budou účtována 4 % z investované částky.
● Od 50 000 EUR nahoru budou účtována 3 % z investované částky.

Zruš ení/Prodej PRE-IPO

1. Klient může své příkazy zrušit jen před termínem pro příjem žádostí (obvykle 20:00 dne T-2* před
začátkem obchodování)

2. Klient nebude moci prostředky vložené do IPO vybrat ode dne T-2 do dne T+7, kde T označuje datum
uvedení pre-IPO na burzu.

3. Odstoupení od IPO po provedení klientova příkazu na LP ode dne T-2 před zahájením IPO do 7 dnů po
zahájení (T+7) podléhá sankčnímu poplatku ve výši 20 % z aktuální hodnoty IPO příkazu. Výběr bude
odeslán 8. dne po zahájení;

4. Za odstoupení od IPO po provedení klientova příkazu a T-2 dnech před PRE-IPO do 16:00 VELČ bude
účtován sankční poplatek ve výši 20 % zbývajícího zůstatku;

5. Poplatek za předčasný pre-IPO výběr od 8. dne do 93. dne obchodování pre-IPO činí 20 %.
6. Poplatek za prodej po období uzamčení (lock-up)** (3 různé poplatky podle počátečního vkladu) :

● 1,1 % ze zbývajícího zůstatku, pokud byla počáteční investice vyšší než 50 000.
● 1,5 % ze zbývajícího zůstatku, pokud byla počáteční investice vyšší než 20 000, ale nižší než 50 000.
● 2 % ze zbývajícího zůstatku, pokud byl původní zůstatek nižší než 20 000.

* Den T-2 označuje datum obchodu minus dva dny.
** Období uzamčení (lock-up) je období 93 dnů poté, co PRE-IPO společnost začne obchodovat na regulované
burze.
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