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PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY  

VIRTUAL PRIVATE SERVER (VPS) 
 

Společnost Monecor (London) Limited, která používá obchodní název ETX Capital (dále jen „ETX Capital“), nabízí svým 

stávajícím i novým zákazníkům možnost využívat Virtuální soukromý server („VPS“) provozovaný společností Beeks 

Financial Cloud. 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ VPS 

 

 
 Chcete-li se zaregistrovat jako uživatel našeho bezplatného VPS, musíte: 

 

a. být stávajícím nebo novým klientem ETX Capital s plně schváleným obchodním účtem ETX MT4 nebo 

TraderPro (při zakládání účtu musíte úspěšně projít schvalovacím procesem); 

 

b. svůj účet fundovat minimálně 2 000 £€$, podle toho, v jaké měně je váš účet veden; 

 

c. objem vašich obchodů musí činit alespoň pět (5) lotů v uzavřených pozicích, popř. 50 £ za bod, měsíčně. 

Do výše uvedeného minimálního objemu obchodů se nezapočítávají obchody s akciemi. 

 

 Po splnění výše uvedených kritérií musíte do deseti (10) pracovních dnů podat žádost o registraci bezplatného VPS, a 

to prostřednictvím e-mailu na adresu customerservice@etxcapital.com. 

 

 Nesplníte-li kritérium minimálního měsíčního objemu obchodů (odstavec 1c výše), bude vám účtován měsíční 

poplatek za používání VPS ve výši 25 £, popř. ekvivalent této částky v měně vašeho účtu, a to za každý měsíc, ve 

kterém požadavky dle odstavce 1c nesplníte. Poplatek bude strháván přímo z vašeho obchodního účtu. 

 

 Registraci služby VPS můžete kdykoli zrušit prostřednictvím e-mailu na adresu zákaznického servisu 

customerservice@etxcapital.com. Po zrušení registrace VPS bude váš přístup k VPS ukončen bez jakéhokoli 

zálohování. Je proto vaší odpovědností si svá dat před ukončením registrace zálohovat. 

 

 Za případné obchodní ztráty, které byste mohli utrpět v souvislosti se svou registrací, neneseme žádnou 

odpovědnost. Obchodování s CFD je vysoce riziková činnost a je možné, že při něm utrpíte ztrátu, která 

převýší váš počáteční vklad. 

 

 ETX Capital není vývojářem VPS, ani poskytovatelem žádné ze služeb nabízených společností Beeks Financial Cloud. 

ETX Capital nenese jakoukoli odpovědnost za případné chyby či selhání VPS a/nebo jiné služby nabízené společností 

Beeks Financial Cloud. Společnost ETX Capital neposkytuje ve vztahu k VPS nebo jiným službám společnosti Beeks 

Financial Cloud jakoukoli záruku. Tzn. nikterak negarantuje bezpečnost, vhodnost, ochranu před systémovými 

chybami, selhání dat, či selhání síťové komunikace, ani využitelnost pro konkrétní účel, popř. správnou funkčnost 

veškerých komponent serverů a produktů Beeks Financial Cloud. Používání jakéhokoli serveru s sebou nese určité 

riziko. Vy sami nesete odpovědnost za rozhodnutí, zda se bude vybraný server nebo softwarový produkt popsaný 

společností Beeks Financial Cloud kompatibilní s vaším zařízením a jinými servery instalovanými ve vašem zařízení. Vy 

sami nesete výlučnou odpovědnost za ochranu svého zařízení a zálohování svých dat. ETX Capital nenese 
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odpovědnost za jakékoli škody, které byste mohli utrpět v souvislosti s používáním VPS společnosti Beeks Financial 

Cloud. Společnost ETX Capital nenese jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, zvláštní, vedlejší nebo následné 

škody, včetně ztráty obchodního zisku či nemožnosti využití nebo ztráty dat, vzniklé v souvislosti s využíváním VPS 

a/nebo jakékoli jiné služby nabízené nebo definované společností Beeks Financial Cloud. 

 

 Podáním žádosti o registraci VPS souhlasíte s tím, že ETX Capital předá vaše osobní údaje, včetně vašeho celého 

jména a e-mailové adresy, společnosti Beeks Financial Cloud a že vás společnost Beeks Financial  Cloud bude moci za 

účelem poskytování svých služeb kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. 

 

 Zákazníkům, kteří poruší podmínky registrace VPS, bude registrace této služby odmítnuta či zrušena. V případě 

jakéhokoliv podezření na porušení podmínek registrace si vyhrazujeme právo tuto registraci zrušit. Rovněž pokud 

dojde k porušení kterékoliv z podmínek této registrace, popř. pokud se zákazník dopustí podvodu či získá 

nespravedlivou nebo nezamýšlenou výhodu, vyhrazujeme si právo tuto registraci zrušit. 

 

 Společnost ETX Capital si vyhrazuje právo rozhodovat o výše uvedených pravidlech a rovněž o veškerých dalších 

podmínkách této nabídky. Udělování výjimek z uvedených pravidel je zcela na uvážení ETX Capital, přičemž veškerá 

rozhodnutí ETX Capital jsou považována za konečná. Vyhrazujeme si právo změnit, zrušit, nebo omezit tuto nabídku, 

a to kdykoliv, i bez předchozího upozornění. 

 

 Tato nabídka se řídí zákony Anglie a Walesu. Řešení případných sporů spadá výhradně do pravomoci soudů Anglie a 

Walesu. 

 


