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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BEZPLATNÉHO  

VYUŽÍVANIA VIRTUÁLNEHO PRIVÁTNEHO SERVERA (VPS)  

Spoločnosť Monecor (London) Limited, obchodujúca pod názvom ETX Capital („ETX Capital“), ponúka svojim existujúcim 

aj novým zákazníkom službu virtuálny privátny server („VPS“), ktorú zabezpečuje externý poskytovateľ Beeks Financial 

Cloud. 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDPLATNÉHO VPS 

 

 
 Aby ste získali nárok na bezplatné predplatné VPS, musíte 

 

a. byť existujúcim alebo novým klientom ETX Capital a mať riadne schválený obchodný účet ETX MT4 alebo 

TraderPro (otvorenie účtu podlieha schvaľovaciemu procesu); 

 

b. urobiť vklad v minimálnej výške £€$2 000 v základnej mene vášho účtu; a 

 

c. mesačne vygenerovať minimálny objem uzavretých obchodov vo výške piatich (5) lotov alebo £ 50 za 

bod. Z výpočtu vyššie uvedeného minimálneho zobchodovaného objemu sú vylúčené pozície na akciách. 

 

 Po splnení uvedených kritérií musíte do desiatich (10) pracovných dní požiadať o bezplatné predplatné VPS emailom 

zaslaným na adresu customerservice@etxcapital.com. 

 

 Za každý mesiac, v ktorom nesplníte podmienku uvedenú v bode 1c vyššie, vám bude za predplatné služby VPS 

zaúčtovaný poplatok vo výške £ 25 alebo ekvivalent v inej mene v závislosti od základnej meny vášho účtu. Poplatok 

bude odpočítaný z vášho obchodného účtu. 

 

 Predplatné môžete kedykoľvek ukončiť zaslaním emailu na adresu customerservice@etxcapital.com. Po zrušení 

predplatného bude služba VPS ukončená bez zálohovania, preto je výlučne vašou zodpovednosťou, aby ste si dáta 

zálohovali ešte pred zrušením predplatného. 

 

 Za prípadné straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku stávkovania alebo obchodovania v súvislosti s týmto 

predplatným, nenesieme žiadnu zodpovednosť. Obchodovanie s kontraktmi CFD je vysoko riziková aktivita, pri 

ktorej môžete stratiť aj viac ako svoju vstupnú investíciu. 

 

 ETX Capital nie je vývojárom VPS ani poskytovateľom žiadnych služieb, ktoré zabezpečuje Beeks Financial Cloud. ETX 

Capital nebude niesť zodpovednosť za žiadne chyby alebo poruchy VPS, resp. akýchkoľvek iných služieb, ktoré 

zabezpečuje Beeks Financial Cloud. ETX Capital neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa VPS alebo iných 

služieb, ktoré zabezpečuje Beeks Financial Cloud, vrátane okrem iného akýchkoľvek záruk týkajúcich bezpečnosti, 

vhodnosti na daný účel, systémových chýb, dátových zlyhaní, zlyhaní komunikačnej siete alebo iných nebezpečných 

komponentov akéhokoľvek servera alebo produktu prezentovaného spoločnosťou Beeks Financial Cloud.  Používanie 

serverov v sebe nesie riziká a je vašou výlučnou zodpovednosťou, aby ste posúdili, či server alebo softvérový produkt 

prezentovaný spoločnosťou Beeks Financial Cloud je kompatibilný s vašim vybavením a ostatnými servermi, ktoré 
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máte nainštalované. Zároveň nesiete výlučnú zodpovednosť za ochranu svojho vybavenia a zálohovanie svojich 

údajov. ETX Capital nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s využívaním 

VPS, ktorý zabezpečuje Beeks Financial Cloud. ETX Capital v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadne 

priame, nepriame, náhodné alebo vedľajšie škody okrem iného vrátane ušlého zisku, straty možnosti používať alebo 

straty údajov, ktoré vám môžu vzniknúť z využívania VPS alebo akýchkoľvek iných služieb, ktoré ponúka alebo 

prezentuje spoločnosti Beeks Financial Cloud. 

 

 Odoslaním žiadosti o predplatné VPS udeľujete spoločnosti ETX Capital súhlas, aby poskytla vaše osobné údaje 

vrátane vášho mena, priezviska a emailovej adresy spoločnosti Beeks Financial Cloud, aby vás mohla kontaktovať 

prostredníctvom emailu alebo telefonicky na účely poskytovania svojich služieb. 

 

 Ak sa zákazník dopustí zneužitia tejto ponuky, predplatné VPS mu bude zrušené alebo odobraté. V prípade 

podozrenia na zneužitie tejto ponuky predplatného si vyhradzujeme právo kedykoľvek ho zrušiť/odobrať. Okrem 

toho, ak dôjde k porušeniu akejkoľvek z podmienok tohto predplatného alebo ak existuje dôvodné podozrenie, že sa 

zákazník dopustil podvodného konania alebo získal nečestné alebo neoprávnené zvýhodnenie, vyhradzujeme si 

právo predplatné ukončiť. 

 

 ETX Capital je jediným arbitrom týchto pravidiel a akýchkoľvek ďalších záležitostí vyplývajúcich z tejto propagačnej 

ponuky. Výnimky z týchto pravidiel sú vo výlučnej rozhodovacej právomoci manažmentu spoločnosti ETX Capital 

a naše rozhodnutie je konečné. Vyhradzujeme si právo túto ponuku kedykoľvek zmeniť, zrušiť alebo obmedziť aj bez 

predchádzajúceho oznámenia. 

 

 Táto ponuka sa riadi platnými zákonmi Anglicka a Walesu. Výlučnú súdnu príslušnosť majú anglické a waleské súdy. 


