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KÉRJÜK, FIGYELMESEN  OLVASSA EL A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. EZEK A FELTÉTELEK (IDE 
ÉRTVE A KOCKÁZATI KÖZZÉTÉTELI NYILATKOZATOT ÉS BÁRMELY CSATOLT NYILATKOZATOT VAGY 
JEGYZÉKET) IDŐRŐL IDŐRE MÓDOSÍTHATÓK ÉS/VAGY ÚJRA MEGÁLLAPÍTHATÓK. EZEK 
TARTALMAZZÁK AZ ÖNNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSUNK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT ÉS 
LÉNYEGES INFORMÁCIÓT TARTALMAZNAK AZ ÖNRE IRÁNYADÓ, JOGILAG KÖTELEZŐ SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEKRŐL, EZÉRT JOGHATÁLYOS MEGÁLLAPODÁST KÉPEZNEK KÖZÖTTÜNK. 

A SZÁMLANYITÁSI KÉRELEM – FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉVEL ÉS ELKÜLDÉSÉVEL ÖN EGYBEN 
NY- ILATKOZIK, HOGY EZEN FELTÉTELEKKEL EGYETÉRT. ENNEK ÉRDEKÉBEN SZERETNE JOGI 
TANÁCSOT KAPNI, MIELŐTT TOVÁBBLÉPNE. ELFOGADJA ÉS VÁLLALJA TOVÁBBÁ, HOGY NEM VITATJA A 
JELEN ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEKET ÉRVÉNYESSÉGÉT ANNAK ALAPJÁN, HOGY VELÜNK 
ELEKTRONIKUS FORMÁBAN KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁST. 

AHOL SZOLGÁLTATÁSAINKAT VALAMELY ÖN ÁLTAL KÉPVISELT HARMADIK FÉL – BELEÉRTVE AZ ÖN 
MUNKÁL- TATÓJÁT – NEVÉBEN HASZNÁLJA, ÖN SZAVATOLJA, HOGY RENDELKEZIK AZ ÉRINTETT 
HARMADIK FÉL ÁLTAL KIADOTT, A SZOLGÁLTATÁS ELÉRÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA IRÁNYULÓ 
HOZZÁJÁRULÁSSAL/ENGEDÉLLYEL  ÉS A JELEN ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEKBEN FOGLALTAKKAL 
AZ ÉRINTETT HARMADIK FÉL NEVÉBEN IS EGYETÉRT. 

AZ ÁLTALUNK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZETETT PÉNZÜGYI DERIVATÍV TERMÉKEKKEL 
KAPCSOLA- TOSAK. ONLINE SZERZŐDÉSEINK KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ KERESKEDÉS ÁRRÉS VAGY 
TŐKEÁTTÉTEL-ALAPÚ, MELY KERESKEDÉSTÍPUS NAGYFOKÚ KOCKÁZATOT JELENT AZ ÖN TŐKÉJÉRE 
NÉZVE. A VELÜNK KÖTÖTT SZERZŐDÉSÉNEK DÍJA GYORSAN VÁLTOZHAT, ÉS AZ ÖN NYERESÉGE VAGY 
VESZTESÉGE TÖBBSZÖRÖSEN MEGHALADHATJA AZ EREDETILEG BEFEKTETETT VAGY LETÉTBE 
HELYEZETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZEGÉT. AMENNYIBEN ÖN NEM RENDELKEZIK A FEDEZETHEZ 
SZÜKSÉGES MEGFELELŐ/ELEGENDŐ PÉNZESZKÖZZEL, NYITOTT POZÍCIÓIT AZON- NALI HATÁLLYAL, 
ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BEZÁRHATJUK ÉS AZ ESETLEGES VESZTESÉGEK FEDEZETÉÜL TOVÁBBI 
FEDEZETET KELL RENDELKEZÉSÜNKRE BOCSÁTANIA. KÉRJÜK, HOGY AZ ÁRRÉS VAGY A TŐKEÁTTÉ- TEL 
ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KERESKEDÉS KOCKÁZATAINAK MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN FIGYELMESEN OLVASSA EL 
A 2. MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ, KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOT. EZEK A TERMÉKEK NEM 
ALKAL- MASAK MINDENKI SZÁMÁRA, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN JAVASOLJUK AZ ÖN SZÁMÁRA A 
TERMÉKEINK- KEL VALÓ KERESKEDÉST, HA ÖN ISMERI ÉS ELFOGADJA AZ ÁRRÉS VAGY A 
TŐKEÁTTÉTEL ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KERESKEDÉS KOCKÁZATAIT, TOVÁBBÁ KÉPES FEDEZNI/KEZELNI AZ 
EZZEL JÁRÓ ESETLEGES VESZTESÉGEKET. 
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1 BEVEZETÉS 

1.1 A jelen Általános Üzleti Feltételek, valamint a hiánytalanul kitöltött, (időről időre frissülő és változó) szám- 
lanyitási kérelem-formanyomtatvány (a továbbiakban együttesen mint Megállapodás) szerinti és azok tárgyát 
képező online kereskedési szolgáltatást az Admiral Markets UK Ltd nyújtja, melynek székhelye: 16 St Clare Street, 
London, EC3N 1LQ, Egyesült Királyság (a továbbiakban a megfelelő szövegkörnyezetben mi, minket vagy mienk), 
melyek az Ön és a közöttünk létrejövő valamennyi ügyletre/ügylet során érvényesek. 

1.2 Az Admiral Markets UK Ltd mint befektetési vállalkozás az Egyesült Királyságban a Brit Pénzügyi felügyelet 
(Financial Conduct Authority, FCA) által engedélyezett és szabályozott, (FCA referenciaszám: 595450). A Brit Pén- 
zügyi felügyelet címe: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 

1.3 Egyes vagy több szolgáltatásunkat határokon átnyúlva is nyújthatjuk (az ún. passporting alapján) más EU-
országokban, a pénzügyi eszközök piacairól (más néven "Mi-FID") szóló, időről időre frissülő és változó, [2004/39/EK] 
EU-irányelvvel összhangban. Amennyiben más EU-országokban nyújtunk szolgáltatást ügyfeleink- nek fióktelep 
létesítésével, meg kell felelnünk az ilyen szolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes helyi szabályok által szabályozott 
szakmai-etikai követelményeknek, melyek felett a szabályozást és az ellenőrzést az illetékes helyi pénzügyi felügyelet 
gyakorolja. Azon EU-országok listáját, amelyekben jogosultak vagyunk ügyfeleink részére történő, határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtásra, kérésre rendelkezésére bocsátjuk. 

1.4 A Brit Pénzügyi felügyelet által időről időre kiadott szabályzatok és ajánlások (útmutatók) alapján (a továb- 
biakban mint FCA-szabályzat) lakossági ügyfélként kell kezelnünk  mindaddig,  amíg  professzionális  ügyféllé való 
átminősítéséről értesítést nem küldünk. Az ügyfélbesorolása a tőlünk érkező értesítés kézhezvételével bár- mikor 
megváltozhat. Jogában áll másik ügyfélbesorolást kérni, de ez cégünket nem kötelezi a másik minősítés megadására. 
Amennyiben az átminősítésre sor kerül, tájékoztatni fogjuk Önt az ügyfélvédelmi szint bármely es- etleges 
korlátozásáról, mely ezzel járhat. Az ügyfélbesorolási irányelveinkről szóló részletes információt a jelen Általános Üzleti 
Feltételek Függelékének 1. pontjában találja. 

1.5 Bárminemű félreértés elkerülése céljából: a jelen Megállapodásban foglalt feltételek elektronikus úton történő 
elfogadását, valamint az általunk nyújtott szolgáltatások folytatólagos használatát úgy tekintjük, hogy ön a 
Megállapodás megkötéséhez hozzájárult és annak betartására jogilag is kötelezett. 

1.6 Jelen Megállapodás hatályon kívül helyez bármely közöttünk korábban, mind írásban, mind szóban meg- 
kötött, az ön számára történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodást, egyezséget vagy értelmezést.        A 
Megállapodást bármikor megváltozhatjuk vagy módosíthatjuk az Ön részére adott vagy küldött, írásban megerősített 
értesítéssel (mely változtatás vagy módosítás hatályosnak tekintendő az értesítésben található meghatározott 
időponttól számítva, vagy ha ilyen időpont megadásra nem került, azonnali hatállyal), beleértve az ilyen irányú értesítés 
megjelenítését honlapunkon, online kereskedési platformunkon és online számlaáttekintő felületünkön (account review 
facility) (a továbbiakban összefoglaló néven mint Online kereskedési felület). Szol- gáltatásnyújtásunk kizár 
bármely, a Megállapodással vagy az online eszközzel (Online kereskedési felület) kapcso- latos bármely szavatosságot 
vagy felelősséget. 

1.7 A jelen Általános Üzleti Feltételek aktuális és végleges, időről időre frissülő és változó példánya mindig/ 
bármikor elérhető lesz az Ön számára az Online kereskedési felületen. 

1.8 Ön vállalja (mely vállalás szerződéses típusú kötelezettségvállalásnak minősül), hogy haladéktalanul értesíteni 
minket bármely, számunkra a jelen megállapodás megkötésével kapcsolatban megadott adat/in- formáció változásáról 
(amely kötelezettség vonatkozik a megfelelően kitöltött számlanyitási kérelem-formany- omtatványban megadott 
adat(ok)/információ(k) változására is). 

1.9 A Megállapodás megkötésével Ön felhatalmaz minket vagy bármely nevünkben eljáró ügynökünket sze- 
mélyazonosságának vagy hitelképességének vizsgálatára, illetve a fenti adatok vizsgálata során az arra általunk 
megfelelőnek ítélt, az adott adat/információ hitelességének megerősítésére alkalmas bankokkal, pénzintézetek- kel és 
hitelintézetekkel való kapcsolatfelvételre. Ön továbbá felhatalmaz minket, vagy bármely, a nevünkben el- járó 
ügynökünket minden jelenlegi és korábbi beruházási aktivitásának vizsgálatára, és ezzel összefüggésben a 
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fenti(ekben részletezett) bankokkal, brókerekkel és más személyekkel/intézményekkel való kapcsolatfelvételre az 
általunk szükségesnek tartott módon. 

1.10 Az önnel folytatott kommunikáció nyelve az angol nyelv, továbbá valamennyi, velünk vagy közvetítésünk- kel 
megkötésre kerülő tranzakció nyelve az angol nyelv lesz. 

1.11 Jelen Általános Üzleti Feltételek szövegezése  során  a  könnyebb  olvashatóság  (értelmezés)  érdeké-  ben 
meghatározott szavakat és kifejezéseket használtunk. Az adott meghatározás, magyarázat vagy kifejezés után 
zárójelbe zárva és félkövér/vastag betűkkel szedve csatoljuk az adott szót vagy meghatározást, kivéve a 
szövegösszefüggés által megkívánt egyes eseteket, egy meghatározott szó vagy kifejezés minden más előfordulá- sa 
esetén ugyanazzal a jelentéssel bír. 

1.12 Felmondással kapcsolatos jogok 

1.12.1 A jelen Megállapodást a megfelelően kitöltött számlanyitási kérelem – formanyomtatvány általunk 
történő kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül jogosult felmondani. Amennyiben kéri a Megállapodás 
felmondását, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Admiral Capital Markets UK Ltd kapcsolattartó- jával vagy írjon nekünk 
az alábbi címre: 16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ vagy küldjön elektronikus levelet (e-mailt) a 
www.admiralmarkets.com címen található weboldalunkon feltüntetett kapcsolattartási címünkre. 

1.12.2 A jelen Megállapodást felmondására vonatkozó jog kizárólag a megállapodásra mint önmagára 
érvényes. A felmondás terjed ki az Ön által vagy általunk megszerzett jogosultságokra, biztosítékokra, meglévő 
kötelezettségvállalásokra vagy bármely más olyan szerződéses rendelkezésre, melynek hatálya a szerződés 
megszüntetésén túl terjed. 

1.12.3 A Megállapodás felmondása nem jár kötbérfizetési kötelezettséggel. A Megállapodás felmondá- sa 
nem befolyásolja a azon ügyletek befejezését, melyeket az ön által küldött felmondás általunk történő kézhez- vételét 
megelőzően indított. A felmondó nyilatkozat kézhezvételét követően összes fennálló megbízása törlésre és az ön által 
birtokolt valamennyi nyitott pozíció bezárásra kerül a mindenkori (általunk meghatározásra kerülő) piaci áron. Ezen 
felül Ön köteles kiegyenlíteni minden és bármely, a felmondás (megszűnés) napjáig felmerülő díjat és költséget, 
valamint minden további, számunkra (vagy harmadik fél számára) a Megállapodás megszün- tetésével kapcsolatos 
szükségszerűen felmerült költséget, és bármely, a még nyitott tranzakciók rendezésével vagy megkötésével 
kapcsolatos, szükségszerűen realizált esetleges veszteséget, illetve az önt megillető források/ alapok az ön részére 
történő visszautalása során felmerült költséget. 

1.12.4 Amennyiben nem él a fenti periódusra vonatkozó felmondási jogával, úgy a Megállapodás min- 
denkori felmondására a jelen Általános Üzleti Feltételek 23. pontjában felsorolt feltételekkel jogosult. 

2 SZOLGÁLTATÁSOK 

2.1 Cégünk nem tanácsadói, kizárólag végrehajtási szolgáltatást kínál az Ön különbözeti szerződéseken al- apuló 
ügyleteinek (CFD-inek) vonatkozásában, ahol az azok alapjául szolgáló beruházások vagy termékek maguk- ban 
foglalják az azonnali, ún. rolling spot devizaügyleteket, nemesfémeket, tőzsdei határidős ügyleteket és bárme- ly más 
egyéb, általunk esetlegesen az Online kereskedési felületen időről időre ajánlott pénzügyi termékeket (a továbbiakban 
összefoglaló néven mint Termékek). 

2.2 Biztosítjuk az eltérő pénznemekben nyilvántartott kereskedelmi termékekkel való kereskedés lehetőségét az Ön 
által szabadon választott főszámla pénznemben. Több országban a nemzeti valutát ajánljuk a főszámla pén- zneméül 
azon ügyfeleink számára, akik az említett országokban élnek. Az adott valutanem rendelkezésre állásáról szóló 
információt az Online kereskedési felületen tesszük közzé. Amikor a olyan pénznemben megadott Termék- kel 
kereskedik, mely eltér a főszámla pénznemétől, Az alapletéti (margin) követelés automatikusan átváltásra kerül a 
főszámla pénznemére az általunk CFD-kre megadott megfelelő árfolyamon. Továbbá több, pozíciók nyereségei és 
veszteségei folyamatosan átváltásra kerülnek a főszámla pénznemére az előbbiekben említett árfolyamon.  Az 
ügyfelek részére kínált szolgáltatásaink Online kereskedési felületen keresztül történő igénybevételével Ön vállalja az 
Online kereskedési felületen jegyzett spot devizaárfolyamok figyelemmel kísérését (monitorozását), 
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valamint elfogadja a főszámlája pénznemétől eltérő pénznemben vezetett/feltüntetett Termékekkel folytatott 
kereskedéseire általunk alkalmazott/érvényesített átváltási árfolyamokat. 

2.3 Nem fogunk érdemi tanácsot adni bármely, Ön által kötött tranzakció tekintetében és nem fogjuk kezel- ni 
vagy megfigyelni sem a Termékek keretein belüli esetleges nyitott pozícióit. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön nevében 
általunk végrehajtott bármely megbízás egyáltalán nem jelenti az adott ügylet vagy a Terméket álta- lunk történő 
jóváhagyását. Szolgáltatásainkkal, valamint az Online kereskedési felületen található termékekkel kapcsolatosan 
különböző kockázati záradékokat határoztunk meg, melyek a jelen Általános Üzleti Feltételek 2. mellékletében 
találhatók. 

2.4 Jogosultak vagyunk a Termékek vételére vagy eladására vonatkozó bármely megbízásának végrehajtására az 
általunk ésszerűen kiválasztásra kerülő szerződő féllel (melyet általában mi testesítünk meg, de egyes, szabály- ozási 
követelmények tárgyát képező esetekben, ez bármely kapcsolt vállalatunk lehet). Ön tudomásul veszi és elfogadja, 
hogy bármely tranzakcióban részt vevő másik felet általában mi testesítjük meg. 

2.5 Amennyiben közöttünk ettől eltérő előzetes írásos megállapodás nem jött létre, Ön minden egyes tran- zakciót 
tulajdonoskánt és nem ügynökként, valaki más nevében eljárva köt meg. Kizárólag önnek tartozunk fe- lelősséggel, és 
semmiképpen sincsenek feladataink vagy kötelezettségeink bármely más, Ön mögött álló tulaj- donosokkal vagy 
ügyfelekkel szemben. Ön személyes kizárólagos felelősséggel tartozik velünk szemben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítéséért. 

2.6 Valamennyi, általunk Önnel vagy az ön nevében kötött tranzakció elhelyezése és végrehajtása általában   a 
megbízások teljesítésére vonatkozó, (időről időre frissülő és változó) irányelveinkkel összhangban történik, melynek 
részletei az Online kereskedési felületen találhatók meg (a továbbiakban mint Ügyletekre vonatkozó végrehajtási 
irányelvek). Végrehajtási irányelveink nem csupán irányelvek, továbbá nem képezik a jelen Megál- lapodás részét 
sem, nem jelentenek szerződéses kötelezettséget, és nem minősülnek, illetve nem írnak elő ránk nézve bármely olyan 
kötelezettségvállalást, mely kötelezettségvállalásra a Megállapodás vagy az FCA szabályai nem köteleznének minket. 

2.7 Fenntartjuk a jogot, hogy az általunk nyújtott bármely vagy bármely egyes kereskedési szolgáltatásokat 
(részben vagy egészben), előzetes értesítés mellett vagy értesítés nélkül, átmenetileg vagy véglegesen módosít- suk, 
felfüggesszük vagy megszüntessük. Ön egyetért azzal, hogy nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget az Ön 
vagy (az ön által esetlegesen meghatalmazotti/eljáró minőségben képviselt) bármely harmadik fél számára kereskedési 
szolgáltatásaink bármely módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. 

3 ÁRAK 

3.1 "Licit" és "ajánlati" árakat küldhetünk az Ön számára az Online kereskedési felületen keresztül kínált min- den 
egyes Termék vonatkozásában. Továbbá jutalékot számíthatunk fel minden egyes ügylet után, amelyről az Online 
kereskedési felületen keresztül küldünk értesítést. 

3.2 Minden egyes, az Online kereskedési felületen keresztül közzétett ár a legkorábbi lejárati időre vagy, amen- 
nyiben ez bekövetkezne, az általunk való visszavonásig vagy törlésig érvényes. Minden árnak az Ön rendelkezésére kell 
állnia a tranzakció velünk vagy általunk történő megkötéséhez az Online kereskedési felületen közzétett, vagy más 
módon az Ön részére kiküldött értesítésben közölt, általunk meghatározott maximális tőkeösszeg erejéig. 

3.3 Ön tudomásul veszi, hogy az általunk ajánlott árak és maximum összegek eltérhetnek az általunk más 
ügyfelek részére felajánlott áraktól és a maximum összegektől, valamint visszavonásra vagy módosításra kerül- hetnek 
bármely (előzetes) értesítés nélkül. Fenntartjuk kizárólagos jogunkat belátásunk szerint és az Ön előzetes értesítése 
nélkül bármely vagy minden Termékünk, továbbá bármely vagy minden szállítási vagy teljesítési határ- napunk 
azonnali hatállyal történő megváltoztatására, visszavonására vagy elutasítására (például, ha Ön elfogadta egy 
árajánlatunkat vagy egy adott áron megbízást adott le, nem áll módunkban garanciát vállalni, hogy az Ön által leadott 
megbízás az adott áron teljesül. Ez az – közismert nevén – ún. csúszás. Ugyanakkor elfogadjuk azt a meg- közelítést, 
hogy az ilyen "csúszás" előfordulása adott esetben hasznunkra lehet, és ez adott esetben az Ön javára is válhat). 
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4 MEGBÍZÁSOK, TRANZAKCIÓK ÉS NYITOTT POZÍCIÓK 

4.1 Amennyiben ettől eltérően közöttünk előzetesen megállapodás nem jött létre, valamennyi megbízást leadása 
elektronikus úton, az Online kereskedési felületen keresztül történik (bár előfordulhat, hogy vészhelyzet- ben, 
kizárólagos elbírálásunk alapján elfogadunk telefonon keresztül adott utasításokat). 

4.2 Kizárólagos elbírálásunk alapján kérhetjük bármely megbízás megerősítését az általunk meghatározásra kerülő 
formában/módon. 

4.3 Az Ön által vagy az Ön nevében részünkre adott megbízás mindaddig nem minősül érvényesnek/hatályos- nak, 
amíg ténylegesen be nem érkezett és általunk elfogadásra nem került. A hozzánk már beérkezett megbízás kifejezett 
hozzájárulásunk nélkül nem törölhető, visszavonható vagy módosítható. 

4.4 Jogosultak vagyunk az Ön nevében eljárni bármilyen megbízás vagy utasítás végrehajtása során annak 
ésszerű feltételezésével, hogy Ön által, vagy feltételezhetően Ön által vagy bármely más személy által az Ön nevé- ben, 
a megbízás vagy az utasítás vagy a meghatalmazás eredetiségének/hitelességének vagy bármely ilyen, meg- bízást 
vagy utasítást adó vagy magát annak feltüntető személy személyazonosságának minden további vizsgálata nélkül. 

4.5 Kizárólagos elbírálásunk alapján részben vagy egészben elutasíthatunk bármely, Öntől érkező megbízást, vagy 
visszautasíthatjuk a megbízás végrehajtását annak kézhezvételét követően, de ha így történne, minden éssze- rű 
erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítést küldjünk bármely ilyen visszautasításról, annak in- 
doklásával vagy indoklás nélkül. Ezen túlmenően, azt a megbízást, amely bármilyen okból nem feldolgozható módon 
érkezik meg hozzánk, ideértve az Online kereskedési felület az adott utasítás elfogadása vagy feldolgozása során 
bekövetkező hibáját, úgy kell tekinteni, mintha meg sem kaptuk volna. 

4.6 A megbízás általunk történő teljesítése közöttünk és Ön között kötelező érvényű megállapodást képez az adott 
megbízás teljesítésének tárgyában és feltételeivel. 

4.7 A megbízás megadásának módjára vonatkozó eljárás az Online kereskedési felületen található. 

4.8 Ön tudomásul veszi, hogy bármely tranzakció végrehajtását követően kizárólag Ön a felelős azért, hogy és 
kapcsolatban álljon/maradjon velünk, és figyelemmel kísérje nyitott pozícióit, továbbá biztosítsa bármely további 
utasításának időben történő megadását. Abban az esetben, ha ezt elmulasztja, adhatunk semmilyen garanciát arra, 
hogy kapcsolatba lépünk Önnel, és nem vállalunk felelősséget az Ön által [esetlegesen] elszenvedett olyan 
veszteségért (vagy feltételesen elszenvedett olyan veszteségért), mely az Ön által elkövetett ilyen mulasztás ered- 
ményeként keletkezett. 

4.9 Ön vállalja, hogy megfelelő nyilvántartást vezet a benyújtott megbízások tartalma, valamint az ilyen meg- 
bízások benyújtásának időpontja tekintetében. 

4.10 Kizárólagos belátása szerint megkövetelhetjük, hogy korlátozza az Ön által nekünk benyújtott megbízá- sainak 
számát vagy nyitott pozícióinak értékét, melyeket Ön bármikor és / vagy korlátozhatjuk, hogy kizárólag csak zárási 
ügyleteket (closing transactions) kössön, vagy kizárhatjuk egy vagy több pozícióból vagy repóügyletből (reverse 
transactions) az általunk felállított vagy fenntartott pozíciós limitek biztosítása érdekében. 

4.11 Ha stop loss megbízást ad és veszteségesen állt meg, akkor a shortfall összegét egy munkanapon belül. meg 
kell térítenie a számláján. Azonban előfordulhat, hogy saját belátásunk szerint hosszabb időt adunk vagy vál- laljuk, 
hogy az ilyen veszteségre részben vagy teljes mértékben fedezetet nyújtunk Negatív egyenleg elleni védele- mről szóló 
irányelveinkkel összhangban, amely a félreértések elkerülése érdekében, nem jelent szerződéses kötelezettséget és 
nem képezi a jelen Megállapodás részét. 

4.12      Dacára bármely rendelkezésnek, amelyet jelen Szerződési Feltételek az ellenkezőjét tekintve tartalmaznak, 
Önnek nincs további fizetési kötelezettsége azon pénzeszközök összegén túl, amelyeket Ön eredetileg letétbe 
helyezett egy tranzakció tekintetében ahol az irányadó jog vagy szabályozás tiltja egy termék marketingjét, 
terjesztését vagy eladását olyan körülmények között, ahol többletfizetési kötelezettség áll fenn (pl. Német Szövetségi 
Köztársaság). 

4.13    Ha egy árjegyzés vagy végrehajtás megadása során előforduló gépelési vagy más hiba miatt jegyzési és / vagy 
végrehajtási hiba következik be, az ebből eredő, az Ön számlaegyenlegében keletkezett hibákra nem vállalunk 
garanciát és azokért nem vállalunk felelősséget. Abban az esetben, ha idézni és / vagy végrehajtási hiba történik, 
fenntartjuk a jogot a megbízás vagy a fordított tranzakciók, záró pozíciók visszavonására és az érintett számlán a 
szükséges korrekciók vagy kiigazítások elvég- zésére (ideértve a bármely, a 3.3 pontban részletezett csúszást). Az ilyen 
idézési vagy végrehajtási hibákból fakadó jogviták (beleértve bármely “csúszást”) eldöntésére kizárólagosan saját 
hatáskörünkbe tartozik. 
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4.14     Ha bármely szabályozott piac, a központi klíring szerződő fél, multilaterális kereskedési rendszer vagy más 
típusú kereskedelmi platform (a továbbiakban összefoglaló néven mint Piac) (vagy közbenső bróker vagy utasítás 
alapján eljáró ügynök, vagy a megtett intézkedések eredményeképpen, Piac) vagy felügyeleti szervezet  a tranzakciót 
érintő bármely intézkedést hoz, fizetésképtelenné válik, vagy működési engedélye felfüggesztésre kerül, megtehetünk 
bármely, az adott tevékenységgel vagy eseménnyel összhangban lévő, illetve az adott tevéke- nység vagy esemény 
következtében felmerült bármely veszteséget enyhítő, józan belátásunk szerint kívánatosnak minősülő intézkedést. 
Bármilyen ilyen intézkedés kötelező érvényű Önre nézve. Ha egy Piac vagy felügyeleti szerv az Ön bármely 
tranzakciójának tekintetében információt kér, Önnek együtt kell működnie velünk, és azonnal ren- delkezésünkre kell 
bocsátania az általunk kért adatokat/információkat. 

 

 

 

5 ONLINE KERESKEDÉSI FELÜLET 

5.1 Online kereskedési felületünk használatához felhasználónevet és jelszót (a továbbiakban mint Hozzáférési 
Kód) kell igényelnie, melyet mi adunk ki vagy velünk kell egyeztetnie. Hozzáférési kódjának az Ön általi vagy – az Ön 
tudtával és beleegyezésével – más személy által történő használata Online kereskedési felületünk használatának 
minősül. 

5.2 A Hozzáférési Kód tekintetében, Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy: 

5.2.1 Hozzáférési Kódjának használatáért és annak titkosságáért Ön felel; 

5.2.2 rendszeresen megváltoztatja a jelszavát; 

5.2.3 előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül Hozzáférési Kódját nem adja meg másoknak soha, sem- 
milyen célra; 

5.2.4 a 4. pontban részletezettek általános érvényének korlátozása nélkül, bízhatunk minden olyan 
utasításban, megbízásban és egyéb kommunikációban, mely a hozzáférési kód bevitelével került elküldésre, és Ön 
kötelezettséget vállal bármely rögzített ügylet, vagy az Ön megbízásából/nevében keletkezett költség tekin- tetében; 
valamint 

5.2.5 a honlapunkon feltüntetésre kerülő telefonszámon haladéktalanul jelzi nekünk, ha Hozzáférési 
Kódját elvesztette, ellopták vagy harmadik fél tudomására jutott vagy bármely jogosulatlan használatról tudomást 
szerez. 

5.3 Ön tudomásul veszi, hogy az Online kereskedési felület kizárólag az Ön saját, vagy az Ön hozzájárulásával és 
az Ön nevében történő, más személyek általi használatára engedélyezett. 

5.4 Abban az esetben, ha azt közli velünk, vagy úgy véljük, hogy az Ön Hozzáférési Kódját az Ön tudta nélkül 
illetéktelen személy(ek) használja(ják) vagy Ön előzetes hozzájárulásunk nélkül más személyek adta/hozta tu- 
domására, előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Online kereskedési felület haszná- lati 
jogát. 

5.5 Nem tartozunk felelősséggel és nem vállalunk kötelezettséget az Ön Hozzáférési Kódja vagy az Online kere- 
skedési felület illetéktelen személyek általi esetleges jogosulatlan használatából fakadó bármilyen veszteségért, 
kötelezettségért vagy felmerülő költségért. Ön felelős marad és köteles kártalanítani, megóvni és távol tartani minket 
(azaz Ön lesz felelős, és egy esetleges igény esetén Önnek van kártérítési kötelezettsége) minden olyan, az Online 
kereskedési felületet az Ön Hozzáférési Kódjával használó személy által elkövetett cselekményből vagy mulasztásból 
fakadó vagy annak következményeképpen keletkező veszteségtől, kötelezettségtől, ítélettől, pertől, keresettől, 
követeléstől, függetlenül attól, hogy az ilyen jellegű használatot Ön jóváhagyta-e vagy sem. 

5.6 Kizárólagos belátásunk szerint további szinteket vezethetünk be a felhasználók azonosítására és további 
biztonsági szinteket követelhetünk meg. Bármikor jogosultak vagyunk biztonsági eljárásaink megváltoztatására és a 
lehető legrövidebb időn belül tudatni fogjuk Önnel az önre vonatkozó új eljárásokat (szabályokat). 

5.7 Az Online kereskedési felület általában a nap 24 órájában, (londoni idő szerint), hétfőtől péntekig lesz 
elérhető. Az üzemidőről szóló további adatok/információ az Online kereskedési felületen elérhető és félreértések 
elkerülése érdekében, felelősségünk vagy kötelezettségvállalásunk nem terjed ki semmilyen olyan időszakra, amikor 
az Online kereskedési felület nem elérhető (azokban az órákban, vagy más ok miatt). 

5.8 Kizárólag ön felel olyan berendezés rendelkezésre állásért és fenntartásáért, melynek segítségével hozzáfér az 
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Online kereskedési felülethez, valamint bármely távközlési szolgáltatóval való, megfelelő kapcsolattartásért, illetve 
adott esetben, ha a hozzáférést harmadik fél által üzemeltetett szerver biztosítja, a szóban forgó harma- dik 
személlyel az Online kereskedési felülethez való hozzáférés biztosításáért. Sem cégünk, sem bármely más karbantartó, 
üzemeltető, tulajdonos, engedélyező, vagy az Online kereskedési felülettel kapcsolatosan cégünk számára 
szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban mint Szolgáltatók) nem vállalnak semmilyen felelősséget vagy nyú- jtanak 
bárminemű garanciát az Online kereskedési felület vagy bármely más ilyen berendezés vagy elrendezés elérhetősége, 
hasznossága, alkalmassága tekintetében (azaz ezekért sem cégünk, sem az általunk alkalmazott harmadik fél nem 
vállal felelősséget vagy kötelezettséget). Mivel nem ellenőrizzük a jelerősséget, annak vételét vagy interneten 
keresztüli útválasztást (routing), az Ön által használt berendezés konfigurációját vagy annak bár- mely harmadik fél 
általi csatlakoztatásának megbízhatóságát, nem vállalunk felelősséget az Online kereskedési felület interneten 
keresztül megvalósuló elérése során észlelt/előforduló kommunikációs hibákért, torzulásokért vagy késleltetésért. 

5.9 Félreértések elkerülése érdekében, cégünk nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az Önnek okozott 
(akár szerződéssel vagy károkozással, ideértve a gondatlanságból fakadókat is) károkért (úgymint veszteségek vagy 
kiadások, vagy bármi hasonló), melyek átviteli hibák, műszaki hibák, üzemzavarok, hálózati eszközbe történő illegális 
beavatkozás, hálózati túlterhelés, hozzáférés harmadik fél általi rosszindulatú blokkolása/akadályozás, internetes 
üzemzavar, az internetszolgáltatók oldalán fellépő hálózati kapcsolat megszakadása vagy más egyéb hiba 
eredményeként szenved el. Ön felel az összes, az Ön nevében az Online kereskedési felületen megadott meg- bízásért, 
továbbá teljes körűen felel az ilyen használatból fakadó bármely tranzakció teljesítéséért. Ön tudomásul veszi, hogy az 
Online kereskedési felülethez való hozzáférés az ilyen jellegű rendszerhibák miatt korlátozott vagy a rendszer nem 
elérhetővé válhat, és cégünk fenntartjuk a jogot az Online kereskedési felülethez való hozzáférés értesítés mellett 
történő felfüggesztésére. 

5.10 Cégünk semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az Online kereskedési felületen vagy bár- mely 
más egyéb, az Ön részére az Online kereskedési felület elérésének érdekében általunk biztosított szoftveren keresztül 
az Ön által használt berendezésbe (hardver) vagy rendszerbe [esetlegesen] bejutó bármely vírus, féreg, 
szoftverbomba vagy hasonló elemekért, feltételezve azt, hogy minden ésszerű lépést megtettünk az ilyen jellegű 
behatolás megakadályozására. 

5.11 Ön biztosítja, hogy számítógépes rendszerünkbe vagy hálózatunkba semmilyen számítógépes vírus, féreg, 
szoftverbomba vagy ezekhez hasonló elem nem jut be, valamint felelős – és ilyen jellegű igényünk esetén kártérítési 
kötelezettséget vállal –, megóv és távol tart minket bármely, az ilyen jellegű behatolás eredményekép- pen általunk 
elszenvedett veszteségtől. 

5.12 Cégünk nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget önnel szemben bármely piaci vagy a Piac, elszámolóház 

(clearing house) vagy szabályozó testület/felügyeleti szerv utasítása alapján alapuló műveletért. 

5.13 Az internet-csatlakozás késedelme és az ár-adatfolyamban (price feed) előforduló esetleges hibák néha olyan 
helyzetet teremtenek, ahol az Online kereskedési felületen megjelenítésre kerülő árak nem tükrözik pon- tosan a 
piacon érvényes kamatlábakat. Ilyen jellegű késések és hibák előfordulása esetén fenntartjuk a jogot a megbízások, 
repóügyletek (penziós ügyletek) visszavonására, a pozíciók bezárására és az abban érintett számlán szükséges(sé 
váló) bármely korrekció vagy kiigazítás megtételére. 

5.14 Ön nem fogja használni, vagy nem teszi lehetővé az Online kereskedési felület használatát, 
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5.14.1 bármely törvényellenes (bármely joghatóság szerinti), a rendeleteket vagy FCA-szabályokat (be- 
leértve a piaci visszaélésre vonatkozó szabályokat), vagy bármely más, önt vagy cégünket esetlegesen felügyelő 
hatóságokat sértő módon; 

5.14.2 bármilyen (beleértve, korlátozás nélkül, az Online kereskedési felületen – amennyiben az elérhető 
– 

történő) becsületsértő, obszcén, sértő, illetlen vagy fenyegető vagy bármely szellemi tulajdonjogot sértő vagy titok- 
tartási kötelezettséget sértő vagy más egyéb értelemben tiltottnak vagy jogellenesnek minősülő adat/információ 
közzétételével/küldésével; 

5.14.3 olyan szoftvervírus vagy egyéb zavaró program bejuttatásával vagy bármely, az Online kere- 
skedési felületben esetlegesen kárt okozó vagy annak használatát mások számára lehetetlenné tévő cselekmén- nyel; 

5.14.4 más egyéb internetes oldalakhoz folyamodva vagy azokat arra ösztönözve keretbe ágyazva vagy 
hipertext hivatkozással irányítsák az Online kereskedési felületre előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül; vagy 

5.14.5 bármely általunk nem engedélyezett, vagy más egyéb, a Megállapodást sértő módon. 

5.15 Nem engedélyezzük az Online kereskedési felületen a tisztességtelen arbitrázs-tevékenységet vagy az 
internetes késések kihasználásával, bármely más manipulatív vagy erőszakos módon (mint például hamis vagy 
félrevezető piaci információk médián, többek között az interneten keresztül történő terjesztésével, illetve bárme- ly 
más egyéb, a Termék, illetve az annak alapjául szolgáló ingatlan vagy érték) ármozgására irányuló, az Online 
kereskedési felületen megvalósuló tisztességes és rendezett kereskedésre esetlegesen negatív hatással bíró te- 
vékenység révén megvalósuló előnyszerzést. 

5.16 Az Online kereskedési felületen rendszeresen közzétesszük a rendszer, az ügyfelek számára elérhető funk- ciók 
frissítéseit, valamint a szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatokat/információkat, nyilatkozatokat és figyelmez- tetéseket. 
Ezeket az adatokat/információkat az Ön e-mail címére is küldhetjük. Ön vállalja, hogy az általunk küldött ilyen jellegű 
közlemények azok közzétételét vagy kézhezvételét követő elolvasását és ezen adatok/információk rendszeres 
tanulmányozását, továbbá azt, hogy haladéktalanul tájékoztat bennünket, ha a közölt adatokkal/in- formációkkal 
kapcsolatban bármivel nem ért egyet. 

5.17 Ön felel az Online kereskedési felület Ön általi használatát lehetővé tevő, megfelelő eszköz, szerkezet, vagy a 
rendszer (a továbbiakban összefoglaló néven mint Eszköz) beszerzéséért és használatáért, és felelős az általunk időről 
időre esetlegesen megkövetelt bármely vírusészlelő/víruskereső program telepítéséért és rendeltetésszerű 
használatáért. 

5.18 Az Online kereskedési felület használata során Ön köteles: 

5.18.1 ellenőrizni, hogy az Ön által használt Eszköz megfelelően karbantartott és alkalmas az Online 
kereskedési felület használatára; 

5.18.2 olyan teszteket futtatni és olyan adatokat/információkat megadni számunkra, melyekre éssze- rűen 
szükségesek számunkra annak megállapításához, hogy az Ön által használt Eszköz megfelel az általunk időről időre 
Önnel közölt követelményeknek; 

5.18.3 rendszeres vírusellenőrzést végezni; 

5.18.4 azonnal tájékoztat bennünket az Online kereskedési felülethez való bármely jogosulatlan 
hozzáférésről, vagy bármilyen engedély nélküli ügyletről vagy utasításról, amely tudomást szerez vagy amelynek 
gyanúja felmerül, továbbá, ha ez módjában áll, megakadályozza az ilyen illetéktelen használat folytatását; és 

5.18.5 soha nem hagyja felügyelet nélkül az Online kereskedési felület eléréséhez Ön által használt Esz- 
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közt vagy teszi azt lehetővé, hogy azt az Ön Online kereskedési felületről való kijelentkezése előtt más is használja. 

5.19 Abban az esetben, ha az Online Facility felületen tartalmi hibát, hibás működést vagy vírust észlel, azonnal 
értesít minket az adott hibáról, hibás működésről vagy vírusról és mindaddig, ameddig tőlünk ilyen irányú (újbóli) 
használatra szóló engedélyt nem kap, megszünteti az Online kereskedési felület bármilyen jellegű használatát. 

5.20 Minden, az Online kereskedési felülettel kapcsolatos vagy ahhoz fűződő jog, szabadalom, szerzői jog, for- 
matervezési mintaoltalmi jog, védjegy és más egyéb szellemi tulajdonjog (akár bejegyzett vagy be nem jegyzett) 
cégünket vagy licenctulajdonosainkat illeti. Ön nem jogosult az Online kereskedési felület vagy annak bármely 
részének vagy részeinek másolására, zavarására, meghamisítására, megváltoztatására, további [tartalmi] vagy 
bármely más módosítására, kivéve, ha erre kifejezetten írásban engedélyt adtunk; nem állítja össze vagy nem szedi 
szét az Online kereskedési felületet; nem kíván bármi ilyesmit tenni vagy bárki másnak engedélyt adni arra, hogy ilyen 
jellegű cselekményt hajtson végre, kivéve a törvény által kifejezetten megengedett, ilyen jellegű cse- lekményeket. Az 
Online kereskedési felület bármely másolata csak az Ön megbízásából készülhet a törvénnyel összhangban és az a 
jelen Megállapodás hatálya alá tartozik. Biztosítania kell, hogy a licenctulajdonos valamennyi védjegye és szerzői joga, 
továbbá a jogfenntartásról közlemények bármely másolaton feltüntetésre kerülnek. Ab- ban az esetben, ha Ön az 
Online kereskedési felületen keresztül a jelen Megállapodásban rögzített jogosultságaitól eltérő adatokat, információkat 
vagy szoftvert kap, azonnal jelezze nekünk és ne használja semmilyen módon az ily módon kapott adatot, információt 
vagy szoftvert. 

5.21 Ésszerű időn belül való írásbeli értesítés mellett felfüggeszthetjük vagy véglegesen visszavonhatjuk az On- line 
kereskedési felületet. 

5.22 Jogunkban áll egyoldalúan, azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk és legjobb meg- 
győződésünk szerint felfüggeszteni vagy véglegesen visszavonni az Ön Online kereskedési felülethez vagy annak egy 
részéhez való hozzáférését, ha azt szükségesnek tartjuk vagy számunkra azt javasolják. Így dönthetünk pl. abban az 
esetben, ha Ön nem felel meg a vonatkozó törvényeknek vagy rendeleteknek, vagy a jelen Megállapodás bármely 
rendelkezését megsérti. 
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6 A TRANZAKCIÓK (ÜGYLETEK) MEGERŐSÍTÉSE ÉS A SZÁMLAKIVONATOK 

6.1 Miután számlájáról teljesítünk egy megbízást, ezt az Online Facility felületen vagy e-mailben a tárgynapon vagy 
a következő munkanapon megelőzően megerősítjük (a továbbiakban mint Megerősítés) végrehajtása után, de ennek 
elmulasztása nem érinti a tranzakció érvényességét. 

Az Online kereskedési felületen vagy e-mailben minden hónap első napján értesítjük pozícióinak részleteiről és az 
előző havi fióktevékenységéről. A Számlainformáció tartalmazhat visszaigazolásokat, a nyereségekről és a 
veszteségekről szóló kimutatást, valamint minden más egyéb, az FCA szabályok által kötelezően közlendő ada- 
tot/információt (a továbbiakban együttesen mint Számlainformáció). A Számlainformáció Online kereskedési 
felületen vagy e-mailben történő kiküldését (teljesítési) visszaigazolásnak és számlakivonatnak kell tekinteni. A 
Számlainformációt saját belátásunk szerint bármikor visszavonhatjuk vagy módosíthatjuk. Ön egyetért azzal, hogy a 
visszaigazolásokat nem vagyunk kötelesek nyomtatott formában biztosítani. Az Online kereskedési felületen vagy e-
mailben közzétett Számlainformáció (kivéve, ha az nyilvánvalóan téves) döntő bizonyíték az Ön által leb- onyolított 
tranzakciókra és kötelező érvényű Önre nézve abban az esetben, ha a kézhezvételt követően haladék- talanul nem 
emelt írásban kifogást (beleértve az e-mailt vagy más egyéb hasonló elektronikus levelet) és (minden esetben) azt az 
Online kereskedési felületen vagy e-mailben közzétett Számlainformáció kézhezvételét követően legkésőbb 1 (egy) 
munkanapon belül el nem küldte. 

7 HOZZÁJÁRULÁS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓHOZ 

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a kommunikáció elektronikus médián keresztül történik. Az Online kereskedési felület- en 
keresztül vagy elektronikus média útján küldött üzeneteket (kommunikációt) úgy kell kezelni, mint az írásban 
folytatott és aláírt dokumentumokkal (kommunikációval) szemben támasztott bármely jogi követelménynek meg- 
felelőt, az alkalmazott jogszabályok által megengedett mértékben. 
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8 ALAPLETÉT, SZÜKSÉGES LETÉT (MARGIN) 

8.1 Rendelkezésünkre kell bocsátania és fenn kell tartania számunkra egy akkora pénzösszeget, mely biz- 
tonságot nyújt velünk szemben fennálló aktuális/tényleges, jövőbeni és függő vagy potenciális kötelezettségeinek 
fedezetére (a továbbiakban mint Kötelezettségek), az általunk kizárólagosan saját belátásunk alapján megkövet- elt 
összegben és formában (Alapletét). Az Alapletétre vonatkozó követelményeket bármikor megváltoztathatjuk. 

8.2 Bármely, az alapletéttel kapcsolatos követelménynek az általunk (kizárólag saját belátásunk szerint) 
meghatározott devizanemben és határidőn belül kell teljesülnie, vagy ha a devizanem és a határidő nem került 
megadásra, úgy azonnal. Egy alapletéti követelés nem zárja ki egy másik meglétét. Az alapletétet készpénzben vagy 
más egyéb, velünk egyeztetett vagy általunk elfogadott formában kell rendelkezésre bocsátani. 

8.3 Ön felel velünk való mindenkori, az alapletéttel kapcsolatos megfelelő intézkedések megtételéért, az azt érintő 
közlések/információk mindenkor fogadásáért. Amennyiben nem biztosítja az alapletétet az elvárt időben, nyitott 
pozícióit automatikusan lezárhatjuk és jogunkban áll a 20 pontban részletezettek értelmében jogainkat gyakorolni. 

8.4 Amennyiben közöttünk ettől eltérő megállapodás nem jött létre, Ön feltölti az Ön által a jelen Megálla- podás 
alapján rendelkezésünkre bocsátott valamennyi alapletétet, mint a jelen Megállapodás szerinti vagy abból fakadó 
Kötelezettségeinek folyamatos biztosítékát (beleértve a Megállapodás által időről időre szabályozott val- amennyi 
tranzakciót). 

8.5 Ön elfogadja, hogy harmadik személlyel szemben – az általunk ésszerűen elvárható mértékben – [es- 
etlegesen] támasztott hitelbiztosítéki igényünk érvényesítése érdekében további dokumentumokat kell aláírnia és 
további lépéseket tesz, hogy az alapletét bejegyzett tulajdonosaivá váljunk vagy annak megszerzésére jogcímet 
szerezzünk, [ezáltal] Kötelezettségeire többlet-biztosítékot nyújt, lehetővé téve számunkra jogaink gyakorolását. 

8.6 Előzetes hozzájárulásunk nélkül nem vonhat vissza vagy helyettesíthet semmilyen, hitelbiztosítékunk tár- gyát 
képező tulajdont. 

8.7 Ha a Megállapodás megszűnik, nem vagyunk kötelesek semmilyen készpénzes alapletét visszafizetésére, az 
Ön velünk szemben fennálló Kötelezettségének mértékében, mellyel ön nekünk tartozik vagy esetlegesen tar- tozhat. 
A készpénzes alapletét, az Ön kötelezettségei és az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink összegének 
megállapítása során az általunk szükségesnek/megfelelőnek ítélt, valamint a vonatkozó törvényekkel összhang- ban 
lévő módszert alkalmazhatjuk (beleértve a piacok és értékpapírok jövőben mozgásának megítélését). 

9 A TELJESÍTÉS NAPJA, MEGÚJÍTÁS ÉS OFFSET UTASÍTÁSOK 

9.1 Minden munkanap végén az aznapi összes pozíciók automatikus megújításra kerülnek. Az ily módon 
megújításra kerülő minden egyes pozícióért díjat számíthatunk fel. Az általunk felszámított díjak az online kere- 
skedési online kereskedési felületen kerülnek közzétételre. 

9.2 Időben adott és egyértelmű utasításainak hiányában, Ön egyetért azzal, hogy az Ön és saját érdekeink 
védelme érdekében jogunkban áll saját belátásunk szerint az Ön költségén, minden munkanap végén bezárni minden 
nyitott pozíciót, megújítani vagy ellensúlyozni az összes vagy bármely nyitott pozíciót, ellentételező (off- setting) 
ügyleteket kötni, vagy ilyen határidőkre vagy feltételekkel szállítani vagy fogadni az Ön nevében, ahogy azt az adott 
körülmények között ésszerűnek ítéljük meg. 

9.3 Félreértések elkerülése érdekében, nem fogunk semmilyen mögöttes befektetést vagy bármely más egyéb 
Termékhez kapcsolódó terméket (beleértve bármely devizát is) eszközölni, kivéve, ha szükségesnek tartjuk, vagy ha 
az adott intézkedés megtételére írásban megállapodtunk Önnel és ennek megfelelően, hacsak ilyen intéz- kedéseket 
nem tettünk, minden nyitott pozíciót – ha van(nak) ilyen(ek) – bezárnunk, és az ebből eredő nyereség vagy veszteség 
számláján jóváírjuk vagy azzal számláját megterheljük. 

10 AZ ÖN PÉNZE 
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10.1 Jelen 10. pontban foglaltak Önre vonatkoznak, kivéve, ha már értesítettük professzionális ügyféllé történő 
átminősítéséről, és a 11. pontban részletezett feltételek vonatkoznak önre az összes vagy bármely egyes szolgál- 
tatásunk igénybevétele során. 

10.2 Bármely Öntől hozzánk érkező alapot egy nálunk, vagy egy általunk jóváhagyott banknál vezetett számlán 
tartunk, elkülönítve azt saját forrásainktól az ügyfélpénzekre vonatkozó FCA-szabályokkal összhangban. Amennyiben 
közöttünk ettől eltérő írásos megállapodás nem jött létre, az Ön forrásait egy ún. általános gyű- jtőszámlán (general 
omnibus account) egyesíthetjük más ügyfelek forrásaival. 

10.3 Nem fizetünk kamatot az Ön számára a nálunk tartott pénz(összeg) után és a jelen Megállapodás aláírásával Ön 
tudomásul veszi, hogy lemond bármely, a fenti összeg után járó kamatigényéről az FCA szabályzat szerint vagy más 
módon. 

10.4 A számunkra befizetésre kerülő pénzeszközöket az Egyesült Királyságon kívüli bankokban is tarthatjuk. Az 
ilyen bankokra vonatkozó jogi és szabályozási rendszer eltér az Egyesült Királyságban alkalmazottól és a bank 
fizetésképtelensége vagy bármely ezzel egyenértékű esemény esetén az Ön pénzének kezelési módja eltér attól a 
kezelési módtól, melyet alkalmaznunk kellene, ha pénzét az Egyesült Királyságban tartottuk volna. Nem vállalunk 
felelősséget vagy kötelezettséget bármely bank vagy más egyéb harmadik, a jelen 10. pontban részletezettek sze- rint 
pénzkezelő(nek minősülő) fél fizetőképességéért, intézkedéseiért vagy mulasztásaiért. 

10.5 Jogosultak vagyunk az Ön számláján elhelyezett pénzt (ideértve az Alapletétre elhelyezett pénzt is) átváltani az 
aktuálisan uralkodó pénzpiaci árak alapján általunk megállapított árfolyamon egyik valutanemről más valu- tanemre. 
Ilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget semmilyen, az adott cselek- mény 
következtében fellépő, Ön által elszenvedett veszteségért (bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk an- nak 
érdekében, hogy csak az aktuálisan érintett ügyletekkel kapcsolatos Kötelezettségeinek ésszerűen szükséges fedezetet 
biztosító összeget váltsuk be). 

10.6 Amennyiben Önnek bármely kötelezettsége esedékessé és fizetendővé válik velünk szemben, jogunkban áll 
megszüntetni az ön által nálunk elhelyezett pénzösszeg kötelezettségeivel egyenlő mértékű részének ügy- félpénzként 
való kezelését, az FCA ügyfélpénzre vonatkozó szabályaival összhangban. Ön egyetért azzal, hogy jogunkban áll 
velünk szemben fennálló valamennyi kötelezettségének vagy a kötelezettségek egy részének biz- tosítékául, illetve 
fedezetéül a pénzt követelni. A jelen 10. pontban vázolt, Ön által vagy az Ön nevében okozott kötelezettségek 
azonnali hatállyal esedékessé és fizetendővé válnak, általunk előzetesen küldött értesítés vagy követelés nélkül. 

10.7 Ön tudomásul veszi, hogy jogunkban áll nálunk elhelyezett pénzét – annak teljes összegét vagy egy részét 

–bármely és minden [esetlegesen fellépő] esedékes és fizetendő Kötelezettsége kielégítésére vagy annak fed- ezetéül 
felhasználni. 

10.8 Ön tudomásul veszi, hogy pénzének általunk ügyfélpénzként való kezelése megszűnik abban az esetben, ha 
számláján a pénzmozgás legalább hat éve megszűnt. Ebben az esetben utolsó (általunk) ismert címére tájékoz- tatást 
küldünk Önnek, értesítve arról, hogy számlaegyenlegét a továbbiakban nem szándékozunk ügyfélpénzként kezelni és 
kérjük követelésének 28 napon belül történő benyújtására. 
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11 TELJES KÖRŰ JOGCÍMÁTRUHÁZÁSI INTÉZKEDÉSEK 

11.1 Jelen pontban foglaltak nem vonatkoznak Önre, kivéve, ha már értesítettük professzionális ügyféllé történő 
átminősítéséről, és a jelen pontban részletezett feltételek vonatkoznak önre az összes vagy bármely egyes szol- 
gáltatásunk igénybevétele során. 

11.2 Ön átruházza ránk bármely, részünkre átutalt pénzeszköz (beleértve az Alapletétet is) kizárólagos jog- címét 
az általunk megkövetelt módon, az Ön velünk szemben fennálló jelenlegi, jövőbeni, aktuális, függőben lévő vagy 
valószínűsíthető kötelezettségeinek biztosítéka, illetve fedezete gyanánt (a továbbiakban mint Jogcímátru- házási 
Alapok). Bármely ilyen, részünkre átutalt Jogcímátruházási Alapnak teher- és jelzálogmentesnek, igény- től, 
követeléstől, terheléstől vagy bárminemű más egyéb fedezeti biztosítéktól mentesnek kell Lennie. Ennek 

11.3  nem kell az ilyen Jogcímátruházási Alapokat nyilvántartanunk az FCA ügyfélpénzre vonatkozó szabályainak 
értelmében. Következésképpen, az ilyen Jogcímátruházási Alapok tekintetében semmilyen vagyon- kezelési feladatunk 
nincsen Önnel szemben. Az átutalással a Jogcímátruházási Alapok kizárólagos tulajdonunkká válnak, és Ön az ilyen 
Jogcímátruházási Alapokban nem tart fenn semmilyen tőkét, jogot, jogcímet vagy érdekeltséget. 

11.4 A jelen Megállapodás és minden egyes tranzakció alapján, szerződéses kötelezettségünk visszafizetni a 
Jogcímátruházási Alapokkal azonos pénzösszeget, melyre jogosult lehet (vagy kizárólagos belátásunk szerint az 
eszközértékét), ha a Jogcímátruházási Alapok fenntartása már nem szükséges. A visszafizetési kötelezettségünk 
elindítása, arra a mértékre korlátozódik (i) amely mértékben az ilyen pénzt jogosultak vagyunk visszakérni, vagy az 
Önnek a velünk szemben fennálló, bármilyen tranzakcióból, megállapodásból vagy egyéb módon fakadó bár- mely 
visszafizetési kötelezettségével szemben; és / vagy (ii) bármely piac, közvetítő bróker, bank vagy olyan más egyéb 
harmadik fél, akinek az Ön által kötött ügyletek vonatkozásában letétet utaltunk át, nem téríti vissza (akár 
fizetésképtelenné válása, akár más ok miatt) nekünk az azzal egyenértékű összeget. Amennyiben közöttünk ettől 
eltérő írásos megállapodás nem jött létre, a Jogcímátruházási Alapok után Ön kamatra nem jogosult. 

11.5 Nem vállalunk felelősséget Ön felé bármely Jogcímátruházási Alap csőd, felszámolás, végelszámolás, letét- 
kezelés, vagy bármely bank hitelezői, másik bróker, piac , elszámolási szervezet, vagy hasonló entitás javára adott 
megbízás közvetlen vagy közvetett eredményeként keletkező elvesztéséért. 

11.6 Ön kérheti Jogcímátruházási Alap törlését, ebben az esetben felmondhatjuk a Megállapodást és a Jog- 
címátruházási Alappal megegyező, Önt megillető pénzösszeget (vagy annak kizárólagos elbírálásunk szerinti esz- 
közértékét) visszatérítjük Önnek. 

  



Admiral Markets UK Ltd 16 St Clare 
Street London, EC3N 1LQ 

United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7726 4003 

 

FCA nyilvántartási szám: 595450 
Cégjegyzékszám: 08171762 

Should there be any discrepancy between the English and (your country) 
version, the English version shall prevail | WKS/45355547.8 admiralmarkets.com 16 

 

 

 

12 NYITOTT POZÍCIÓK NYERESÉGE, VESZTESÉGE ÉS KAMATAI 

Bármely Ön által nyitott pozíció tekintetében, időről időre jóváírjuk számláján a keletkezett nyereséget, vagy meg- 
terheljük számláját a[z esetleges] veszteségekkel, kamattal, osztalékkorrekciókkal és díjakkal az Online kereskedé- si 
felületen leírtak szerint. 

 

13 DÍJAK 

13.1 Ön köteles megfizetni részünkre az általunk az Online kereskedési felületen közzétett vagy más egyéb mó- don 
időről időre közölt díjakat és költségeket. Ezek közé tartoznak a tranzakciós díjak, a kamatok, és pozícióinak 
automatikus megújításáért felszámításra kerülő, a 9.1 pontban részletezett díjak. Ezen kívül Ön felel bármely egyéb az 
Ön számára történő szolgáltatásnyújtással kapcsolatosan [esetlegesen] felmerülő, általunk közölt díj kiegyenlítéséért. 

13.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amikor számlájáról a korrekciók, jutalékok és különböző más egyéb díjak 
levonásra kerülnek, ezen levonások befolyásolhatják az alapletéttel kapcsolatos követelményekkel szem- ben álló saját 
tőke számlán lévő összegét (lásd a fenti 8.1 pontot). A 20.2 pontban részletezettek szerint pozíciói felszámolásra 
kerülhetnek, ha a jutalékok, díjak és egyéb költségek levonás miatt a számlaegyenlege nem felel meg az alapletéttel 
kapcsolatos követelményeknek. 

13.3 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy díjat, , jutalékot vagy nem pénzbeli juttatást számítunk fel vagy 
kapunk bármely más egyéb személytől az Ön részére történő szolgáltatásnyújtással kapcsolatban. Ha ez Önnel 
szemben esedékessé válik, akkor az Ön számára külön tájékoztatást küldünk az ilyen díjról, jutalékról vagy nem 
pénzbeli juttatásról. 

13.4 Minden díjat és költséget azonnal esedékesnek kell tekinteni. Bármely nekünk járó összeget levonhat-  juk 
bármely tranzakció bevételéből vagy azzal megterhelhetjük számláját. Abban az esetben, ha Ön fizetési ké- 
sedelembe esne, az esedékes összegeket az általunk ésszerűen megállapított mértékű kamat terheli, amelyről a 
Számlakivonaton értesítjük. 



Admiral Markets UK Ltd 16 St Clare 
Street London, EC3N 1LQ 

United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7726 4003 

 

FCA nyilvántartási szám: 595450 
Cégjegyzékszám: 08171762 

Should there be any discrepancy between the English and (your country) 
version, the English version shall prevail | WKS/45355547.8 admiralmarkets.com 17 

 

 

 

13.5 Ön vállalja az általunk meghatározott és az Online kereskedési felületen közzétett átutalási díj kiegyenlítését, 
abban az esetben, ha a Megállapodás megszüntetésekor a számlájához kapcsolódó alapot egy másik intézetbe való 
átutalására utasít bennünket. 

13.6 Bármely számítás céljából a bármely pénznemben nyilvántartott összegeket más egyéb, általunk időről időre 
megállapításra kerülő pénznemre válthatjuk át (konverzió), az általunk ésszerűen kiválasztott, a számítás időpontjában 
érvényes árfolyamon. 

13.7 Ha bármely velünk szemben fennálló kötelezettségének kiegyenlítésének céljából érkező vagy beszedett 
összeg a befizetésre/beszedésre megállapított valutanemtől eltérő valutanemben érkezik vagy kerül kiegyenlítés- re, 
akár bármely bíróság hozott határozat, akár más egyéb értelmében, Ön felel egy (esetleges igény miatti kár- 
talanításunkért, továbbá bármely költségtől valómentesítésünkért (beleértve az átváltással járó (konverziós) költségek, 
valamint az ilyen, a befizetésre/beszedésre megállapított valutanemtől eltérő valutanemben érkező esedékes összeg 
miatt a mi oldalunkon (esetlegesen) felmerülő veszteségekért. 

14 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

14.1 Tisztában kell lennie azzal, hogy amikor Önnel vagy az Ön számára ügyletet kötünk, mi vagy igazgatóink, 
tisztségviselőink, alkalmazottaink, ügynökeink és a kapcsolt szervezetek (együttesen a továbbiakban mint Üzleti 
partnerek) vagy szolgáltatóink esetlegesen anyagi jellegű érdekeltséggel, kapcsolattal vagy intézkedési jogo- 
sultsággal is rendelkezhetnek az érintett ügylet vonatkozásában. Amennyiben ilyen jellegű összeférhetetlenség lépne 
fel, igyekszünk az adott konfliktust az Ön érdekeinek – belátásunk szerinti – maximális szem előtt tartásával, 
összeférhetetlenségi politika (módosított időről időre) összhangban (a továbbiakban mint Összeférhetetlenségi 
irányelvek). 

14.2 Összeférhetetlenségre vonatkozó irányelveink teljes terjedelemben elérhetőek a www.admiralmarkets. co.uk 
címen található weboldalunkon. Összeférhetetlenségre vonatkozó irányelveink nem csupán irányelvek, továbbá nem 
képezik a jelen Megállapodás részét sem, nem jelentenek szerződéses kötelezettséget, és nem minősülnek, illetve 
nem írnak elő ránk nézve bármely olyan kötelezettségvállalást, mely kötelezettségvállalásra a Megállapodás vagy az 
FCA szabályai nem köteleznének minket. 

 

15 FELELŐSSÉG ÉS VESZTESÉGEK 

15.1 Ön – írásban benyújtott követelésünk esetén – felelős vagy kötelezettséget vállal az összes, a mi vagy Üzleti 
partnereink oldalán esetlegesen felmerülő, szolgáltatásaink (beleértve az Online kereskedési felületet is) Ön által 
történő használatából, vagy a jelen Megállapodásba fogalt bármely feltétel megszegéséből fakadó közvetlen vesz- 
teségért, kárért, költségért és más egyéb, ehhez hasonló jellegű kötelezettségekért (a továbbiakban együttesen mint 
Közvetlen veszteségek), valamint az összes közvetett(en felmerült) veszteségért, kárért, költségért és más egyéb, 
ehhez hasonló jellegű kötelezettségekért (mint például a nyereségszerzés elmaradásából fakadó vesz- teségért) (a 
továbbiakban együttesen mint Közvetett veszteségek). Mindemellett Ön nem felel és nem vállal kötelezettséget 
bármely, a mi oldalunkon felmerülő, a jelen Megállapodás általunk történő megsértése, han- yagság, szándékos 
mulasztás vagy csalás következtében esetlegesen felmerülő Közvetlen vagy Közvetett Vesz- teségekért (együttesen a 
továbbiakban mint Veszteségek). 

15.2 Sem mi, sem Üzleti partnereink nem vállalnak semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget, az Ön által 
bármely körülmények között (esetlegesen) okozott Közvetett veszteségekért. 

15.3 A Megállapodás értelmében ránk háruló feladatainkat megfelelő képességekkel, gondossággal és az Ön által 
részünkre adott utasításoknak és felhatalmazásoknak megfelelően végezzük. Amíg ezt így végezzük, sem mi, sem 
bármely Üzleti partnerünk semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az Ön részére történő szol- 
gáltatásnyújtásból vagy a Megállapodásból fakadó más egyéb módon, az Ön oldalán keletkező Veszteségekért. 
Ugyanakkor felelősséget és kötelezettséget vállalunk feladataink nem a Megállapodás szerinti, nem a megfele-  lő 
képességekkel, gondossággal vagy nem az Ön által részünkre adott ésszerű és megfelelő utasításoknak és 
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felhatalmazásoknak megfelelően való elvégzése miatti, bármely más egyéb, az Ön oldalán keletkező Közvetlen 
veszteségért azon mértékben, amennyiben az az általunk elkövetett szándékos mulasztás vagy csalás miatt köv- 
etkezett be. 

15.4 Sem mi, sem Ön nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Megállapodásból fakadó bármely kötelezettség 
késedelmes teljesítéséért vagy nemteljesítéséért, ha a késedelem vagy a nemteljesítés az érintett fél által ésszerűen 
nem befolyásolható okokból bekövetkezett események, körülmények vagy okok miatt történt (be- leértve például 
bármilyen vis maior vagy terrorcselekmények eredményeként bekövetkezőket). Ilyen körülmények között az érintett fél 
jogosult az ilyen feladat végrehajtásához szükséges időtartam ésszerű mértékben történő meghosszabbítására. 

15.5 Az előző alpontok általános hatályának korlátozása nélkül, sem mi, sem bármely más egyéb Üzleti part- 
nerünk nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget Önnel szemben bármely, ezzel kapcsolatosan megszerzett, 
letöltött vagy rendelkezésre bocsátott adat vagy információ, beleértve (korlátozás nélkül) bármely adatvesztést, 
adatviteli, utasítások adásában bekövetkező késedelmet, vagy utasítások megadásának vagy az Online kereskedé- si 
felülethez való hozzáférés ellehetetlenüléséből – akár rendszerösszeomlás vagy kommunikációs felületek, il- letve más 
egyéb ok miatt bekövetkező hibából – eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely, Ön által elsze- nvedett 
Veszteségért. 

15.6 az előző alpontok általános hatályának korlátozása nélkül, jelöltjeink vagy ügynökeink kiválasztása során az 
elvárható gondossággal járunk el és folyamatosan ellenőrizzük folyamatos alkalmasságukat. Amíg ezt tesszük, sem mi, 
sem Üzleti partnereink nem felelősek és tehetők felelőssé az Ön számára esetlegesen bármely jelöltünk vagy 
ügynökünk által végrehajtott vagy elmulasztott cselekedetből fakadó kárért. 

15.7 Ön a felelős a jelen Megállapodás szerint Ön által végzett tranzakciók kezeléséért vagy az azokból fakadó 
adóügyi következményekért (adókötelezettségekért). 

15.8 Amennyiben más személlyel (személyekkel) közösen tart fenn egy számlát (közös számlatulajdonosok es- 
etén), minden egyes ilyen személy felelőssége, illetve velünk szemben fennálló kötelezettsége egyetemleges (azaz 
bárkit vagy az Ön csoportját velünk szemben kizárólagosan tekintjük felelősnek vagy kötelezettséget vállalónak, vagy 
mindannyiukat mint csoportot tekintjük kizárólagosan tekintjük felelősnek vagy kötelezettséget vállalónak) és bármely 
személytől kapott megbízás, illetve utasítás alapján intézkedhetünk (kivéve, ha ennek ellenkezőjéről részünkre írásos 
értesítést küld), aki ilyen vagy megítélésünk szerint ilyennek tűnik. 

15.9 A megállapodásban semmi sem zárhatja ki vagy korlátozhatja az általunk vagy bármelyik Üzleti partnerünk által 
szerződésszegés esetén Önnel szemben vállalt felelősségünket vagy kötelezettségünket a szabályozási rendszer 
szerint (az FCA-szabályzatban meghatározott, vagy a törvény által esetleg más módon tiltott módon). 

16 KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS 

Figyelembe kell vennie a 2. számú Függelékben és az Online kereskedési felületen Önnel közölt kockázati fi- 
gyelmeztetéseket és amennyiben nem érti azok tartalmát, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati képviselőnk- kel 
vagy kérje független (pénzügyi szakértő) tanácsát. 

17 KÉPVISELETEK ÉS GARANCIÁK 

17.1 Ön képvisel és garanciát nyújt számunkra (azaz olyan nyilatkozatokat és ígérvényeket tesz, melyekre 
támaszkodva nyújtjuk Önnek a szolgáltatást. Ennek érdekében meg kell győződnie azok pontosságáról, mivel felel és 
kötelezettséget vállal velünk szemben, ha azok nem bizonyulnak pontosnak): 

17.1.1 ha ön magánszemély, legalább 18 évesnek, szellemi képességeinek birtokában és csele- 
kvőképesnek kell lennie, hogy velünk jogilag kötelező érvényű megállapodást kössön; 

17.1.2 ha ön cég(et képvisel), ön abban az országban, ahol a cég bejegyzésre került, az ország törvényei 
szerint bejegyzett és jogszerűen működő cégnek minősül és cégünknél történő számlanyitását a társaság vezető 
tisztségviselőinek testületi határozatával hagyja jóvá; 
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17.1.3 Önön kívül senki másnak nincs vagy nem lesz az ön számláján (számláin) érdekeltsége; 

17.1.4 a Megállapodás, és annak hatálya alatt végrehajtásra kerülő minden egyes tranzakció és a belőlük 
fakadó kötelezettségek együttesen kötelező érvényűek Önre nézve és végrehajthatóak Önnel szemben azok 
feltételeivel összhangban (a méltányosság elve alapján), valamint nem sértik és nem fogják sérteni semmi- lyen, Önre 
nézve kötelező szabályozásba, rendeletbe, kötelezettségbe vagy megállapodásba foglalt feltételeket; 

17.1.5 amennyiben közöttünk ettől eltérő megállapodás nem jött létre, Ön minősül valamennyi, a jel- en 
megállapodás értelmében átutalt alapletét vagy készpénz kizárólagos kedvezményezett tulajdonosának (azaz Önön 
kívül senki más nem rendelkezik semmilyen tulajdonjoggal), mindennemű biztosítéktól (security interest) mentes 
(azaz senki más részére nem biztosított a pénzre jogokat valamilyen formában); 

17.1.6 függetlenül bármely, az ennek ellenkezőjére vonatkozó későbbi döntéstől, a termékekkel folyta- tott 
kereskedés megfelelő az Ön számára és ön tudatában van az ilyen jellegű ügyletekkel járó kockázatoknak; 

17.1.7 a teljes körűen kitöltött számlanyitási kérelem – formanyomtatványon velünk közölt adat in- 
formáció, (beleértve bármely pénzügyi adatot/információt) valós, pontos és minden anyagi vonatkozásban teljes 
(bármely adat/információ változása esetén azt velünk írásban közli). 

17.2 A 17.1 felsorolt minden egyes képviseletet és garanciát minden egyes esetben újra meg kell adni (meg kell 
ismételni), ha Ön részünkre megbízást ad vagy rajtunk keresztül ügyletet köt. 

18 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (ÍGÉRVÉNYEK) 

18.1 Ön ígérvényt nyújt számunkra (azaz szerződéses kötelezettség értékű ígéretet ad nekünk, hogy olyan dol- 
gokat tesz, melyekre támaszkodhatunk az Ön részére történő szolgáltatásnyújtás során. tehát ügyelnie kell arra, hogy 
ezeket az ígéreteket betartsa, mivel felelősséget és kötelezettséget vállal velünk szemben, ha nem): 

18.1.1 mindenkor beszerzi és megfelel, továbbá minden szükséges lépést megtesz, hogy a teljes 
mértékben hatályban tartson minden, a 17. pontban felsorolt hatáskört, meghatalmazást, hozzájárulást, licencet és 
engedélyt; 

18.1.2 készen áll és egyetért azzal, hogy kérésünkre tájékoztatást adjon (rendelkezésünkre bocsássa) 
pénzügyi helyzetéről, állandó lakóhelyéről vagy más egyéb kérdésekben; 

18.1.3 azonnal értesít minket, ha csődbe jutna vagy fizetésképtelenné válna vagy bármely ehhez ha- 
sonló dolog/esemény következne be; 

18.1.4 Ön: 

(a) a jelen Megállapodás és bármely ügylet vonatkozásában az azokra vonatkozó törvények 
értelmében és azok betartásával jár el, az önre vonatkozó mértékben; továbbá 

(b) a jelen Megállapodás és minden egyes ügylet vonatkozásában minden ésszerűen elvárható 
lépést megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen valamennyi, az arra vonatkozó törvénynek és ren- deletnek, 
valamint azon esetekben, ahol az alkalmazott törvények és rendeletek nem vonatkoznak Önre, de az Ön 
együttműködésére és segítségére van szükségünk ahhoz, hogy a követelményeknek megfeleljünk.; 

18.1.5 valamint nem küld/ad megbízásokat vagy más egyéb módon nem tesz olyan lépéseket, ame- lyek 
megtétele a Termék iránti keresletről vagy annak értékéről hamis benyomást keltene, vagy nem küld/ad 
megbízásokat, melyekről okkal feltételezhetjük, hogy a vonatkozó törvényekkel vagy előírásokkal ellentétesek. Önnek 
be kell tartania az Ön pozíciójában lévő emberektől ésszerűen elvárható általános viselkedési normákat, és semmilyen 
olyan lépést nem szabad tennie, amelyből azt a következtetést vonhatnánk le, hogy nem tartja be az Ön pozíciójában 
lévő emberektől ésszerűen elvárható általános viselkedési normákat; valamint 

18.1.6 Ön vállalja, hogy nem használja az Admiral Markets-t vagy a mi Szolgáltatásainkat törvénytelen 
célok elérésére, valamint jogait nem gyakorolja rosszhiszeműen illetőleg arra, hogy az Admiral Markets-nek kárt 
okozzon; ide értve az Online Facility manipulálását, vagy a Szerződési Feltételek illetőleg a szabályzatok ellenünk való 
felhasználását, és 

18.1.7 a részünkről fellépő ilyen irányú igény esetén rendelkezésünkre bocsátja az általunk kért, e 
pontban említett kérdések elvárható bizonyítékául szolgáló adatokat/  

19 TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM 
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19.1 Élő és azonosítható személyekről gyűjthetünk, használhatunk fel vagy hozhatunk nyilvánosságra adatokat (a 
továbbiakban együttesen mint Egyének), beleértve az Ön által velünk bármely formában önkéntesen megosz- tott 
adatokat, amelyek segítségével: 

19.1.1 teljesíthetjük a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeinket; 

19.1.2 elvégezhetjük napi üzleti feladatainkat és az önnel lebonyolításra kerülő ügyleteinket; 

19.1.3 elkészíthetjük az online kereskedési felület oldalainak látogatási statisztikáját; 

19.1.4 megfigyeljük és elemezzük üzleti tevékenységünket; 

19.1.5 közreműködjünk a bűnmegelőzésben, biztosítsuk a jogi és szabályozási megfelelést; 

19.1.6 népszerűsítsük és fejlesszük más egyéb termékeinket és szolgáltatásainkat; 

19.1.7 átruházzuk a Jelen Megállapodásból fakadó bármely jogunkat vagy kötelezettségünket; továb- bá 

19.1.8 személyes adatokat dolgozzuk fel más egyéb, kapcsolódó okból. 

19.2 A Személyekről nem szerzünk be és nem kérjük érzékeny személyes adatok (mint pl. etnikai hovatartozás, 
vallási felekezet vagy orvosi papírok/zárójelentések) közlését, azonban, ha Ön úgy dönt, hogy ilyen jellegű személy- es 
adatot bocsát rendelkezésünkre, azt feltételezzük, hogy a közlés az érintett Személy a kérésben meghatározott célra 
történő adatfeldolgozáshoz való hozzájárulásával történt, kivéve az Ön által részünkre írásban elküldött, ellenkező 
tartalmú értesítést. 

19.3 Ha Ön úgy dönt, hogy az általunk a Személlyel kapcsolatban kért, nem érzékenynek minősülő adatokat 
visszatartja, [esetlegesen] megtagadhatjuk az Online kereskedési felülethez való hozzáférés megadását. 

19.4 Sem mi, sem bármely Üzleti partnerünk vagy Szolgáltatónk nem adhat át harmadik fél részére semmilyen, 
általunk vagy általuk a Személlyel kapcsolatban begyűjtött személyes adatot, kivéve az alábbi eseteket: 

19.4.1 bármely, ránk vagy rájuk vonatkozó, ennek megtételét előíró törvény vagy rendelet által előírt 
mértékben; 

19.4.2 abban az esetben, ahol a nyilvánosságra hozatal társadalmi kötelezettségnek minősül; 

19.4.3 ahol törvényes üzleti érdekeink közzétételi kötelezettséggel járnak; vagy 

19.4.4 a 19,5 pontban részletezett az Egyén vagy a személyek kérésére vagy hozzájárulásával. 

19.5 Mi, Üzleti partnereink vagy Szolgáltatóink nyilvánosságra hozhatunk személyes adatokat a részünkre, Üzleti 
partnereink vagy Szolgáltatóink részére szolgáltatást nyújtóknak vagy a nevünkben, Üzleti partnereink vagy 
Szolgáltatóink nevében eljáró ügynököknek, bármely más egyéb olyan személynek, akinek mi, Üzleti partnere- ink 
vagy Szolgáltatóink a Megállapodásból eredő bármely jogunkat vagy jogukat átruháztuk vagy átruházás cél- jából 
részükre felajánlottuk, továbbá azon engedéllyel rendelkező hitelintézeti referencia-ügynökségek vagy más egyéb 
szervezetek részére, melyek segítséget nyújtanak nekünk, Üzleti partnereinknek vagy Szolgáltatóinknak, valamint más 
egyéb személyeknek a hitelnyújtással kapcsolatos döntések meghozatalában, valamint a csalások előfordulásának 
csökkentésében, vagy a személyazonosság ellenőrzését, a csalás megelőzését vagy az előzetes hitelképességet 
vizsgáló/ellenőrző intézkedések megtétele során. Továbbá megoszthatjuk az Egyén személyes adatait Üzleti 
partnereinkkel és Szolgáltatóinkkal üzleti célból, mint például az ügyfélszámlák kiszolgálása, vala- mint az ügyfelek az 
új termékekről és szolgáltatásokról való tájékoztatása érdekében, vonatkozó törvények által megengedett módon. 

19.6 Az Egyén a kérelem időpontjában bizonyos jogosultsággal rendelkezhet az általunk az Egyénről begyű- 
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jtött/bekért személyes információk egy részéhez vagy egészéhez való hozzáférés tekintetében, vagy a téves in- 
formációk helyesbítése céljából, az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében. Ha az egyén ilyen jellegű 
jogaival kíván élni (kizárólag saját költségén ill. azok kiegyenlítésével), írásban kell felvennie velünk a kapcsolatot 
írásban, és lehetséges, hogy további (kiegészítő) adatok/információk megadására kérjük fel az ilyen jellegű kérés 
teljesítése érdekében. 

19.7 Cégünk vagy Üzleti partnereink vagy Szolgáltatóink jogosultak a harmadik országokba történő adattováb- 
bításra, beleértve más egyéb, az EGT-n kívüli, adatvédelmi törvényekkel/szabályozással nem rendelkező országok- ba 
történő adattovábbítást is, bármely, a 19. pontban részletezett célokra történő felhasználás céljából. A jelen 
Megállapodás elfogadásával Ön a Személyek nevében hozzájárul az adatok ilyen módon történő továbbításokhoz. 

19.8 Cégünk, Üzleti partnereink vagy Szolgáltatóink biztonsági, törvényi megfelelőség miatti, képzési céllal, val- 
amint szolgáltatásaink színvonalának fenntartása és karbantartása érdekében felvehetik vagy nyomon követhetik az Ön 
és közöttünk, Üzleti partnereink vagy Szolgáltatóink és az Ön között zajló telefonbeszélgetéseket. Bármely közöttünk 
felmerülő (jog) vita esetén az ilyen telefonbeszélgetések bizonyítékul szolgálhatnak. 

19.9 Cookie-ket (sütiket) vagy IP-cím nyomkövető eszközöket használhatunk az Online kereskedési felületen az 
Online kereskedési felület kezelése, jelszavak és felhasználónevek tárolása, az Ön gépéről (terminal) a jelen és más 
alkalmakkor történő, az Online kereskedési felületen található oldalak látogatottságának nyomon követése, az Online 
kereskedési felület által nyújtott szolgáltatások testreszabása, valamint az Online kereskedési felületen folytatott 
böngészés nyomon követése és könnyebb kezelése érdekében. A cookie (süti) olyan, az Ön merevle- mezén tárolt 
adat, mely Önről szóló, az Online kereskedési felület Ön általi használatához kapcsolódó adato- kat/információkat 
tartalmaz. Az IP-címek az Ön személyes adataihoz kapcsolódhatnak és az ilyen IP-címek ny- omkövetésével személyes 
adatokat szerezhetünk meg. Az Online kereskedési felülethez való hozzáférés feltétele a jelen pontban leírt bármely 
cookie (süti) és IP-cím nyomkövető eszköz a jelen pontban megmagyarázott célokra történő, Ön általi elfogadása. A 
Megállapodás elfogadásával Ön kijelenti, hogy megértette a cookie-k (sütik) és az IP-cím nyomkövető eszközök tágabb 
értelemben vett lényegét és azokat célokat, melyek elérése érdekében ezeket használni fogjuk. További információkért 
kérjük, tekintse meg a cookie-k (sütik) kezelésére vonatkozó irányelvein- ket (mely elérhető az Online kereskedési 
felületen) 

19.10 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Online kereskedési felületen keresztül nyújtott bármely szolgál- tatás 
az interneten keresztüli átvitel segítségével valósul meg, és az ilyen átvitel az internettel velejáró kockázatokat rejtenek 
magukban. Miközben elismerjük felelősségünket az ésszerű biztonsági óvintézkedések megtételében, Ön azt is 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy, mint bármely hálózatban, (itt is) ki van téve a harmadik személyek által céljaik 
elérése érdekében közvetített jogosulatlan programoknak, a számítógépes rendszerekbe történő engedély nélküli 
behatolásnak (ún. electronic trespassing) és / vagy információk és adatok meghibásodásának, valamint az il- yen 
adatok/információk téves kézhezvételének vagy félrevezetésnek. Bár mi Üzleti partnereink vagy Szolgáltatóink 
adatvédelmi és biztonsági szolgáltatásainak célja az ilyen jellegű kockázatok csökkentése, nem tudjuk garantálni azok 
kiküszöbölését. Ön tudomásul veszi, hogy az Online kereskedési felületen keresztül történő egyetlen adatát- vitel 
bizalmas volta/titkossága sem garantált, és nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget Önnel szemben 
az ilyen jellegű esemény bekövetkezéséből fakadó bármely titoktartás megsértéséért. 

19.11 A fenti bizalmas (titkos) vagy személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdéssel kérjük, fordul- jon 
megfelelésért felelős tisztviselőnkhöz (Compliance Officer). 
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20 KÉSEDELEM (NEMTELJESÍTÉS) ÉS NETTING 

20.1 Az alábbiakat kell – azok bármikori bekövetkezése/előfordulása esetén – Nemteljesítési eseménynek 

tekinteni: 

20.1.1 ha Ön nem egyenlít ki teljes mértékben és azonnali hatállyal bármely, velünk szemben fennálló 
fizetési kötelezettségét, vagy nem zár be bármely nyitott pozíciót a teljesítés esedékessé válásnak napján, vagy akkor, 
ha mi azt szükségesnek tartjuk; 

20.1.2 ha Ön a Megállapodásból fakadó vagy bármely tranzakcióval kapcsolatosan felmerülő bármely más 
egyéb kötelezettségét nem teljesíti vagy a Megállapodásból fakadó bármely más egyéb kötelezettségét megszegi; 

20.1.3 ha bármely, Ön által nyújtott képviselet vagy garancia helytelen volt, azzá vált, vagy, annak bár- 
mikor történő megismétlődése esetén, következésképpen (eleve) helytelen lesz; 

20.1.4 ahol úgy tekintjük, hogy Ön a mi hátrányunkra visszaélt az Önnek nyújtott védelemmel a fenti 4.12 
pont alapján, ami korlátozás nélkül magában foglalja azt a helyzetet, amikor egy ügyfél rosszhiszeműen jár el úgy, 
hogy olyan stratégiát folytat, miáltal az ügyfél részesülne ebből a védelemből, míg fenntart velünk más pozíciókat 
amelyek hasznosak Önnek abban az esetben, ha a védelem elindul(hat); 

20.1.5 ha szükségesnek vagy kívánatosnak tartjuk, hogy megakadályozzuk, hogy Ön – megítélésünk 
szerint – megsértse vagy megsérthesse a fenti 5.14.1 pontban részletezetteket; 

20.1.6 ha (amennyiben Ön vállalat) ön önkéntesen eljárást kezdeményez (vagy Ön ellen kényszerítő 
hatállyal kezdeményeznek) vagy más egyéb eljárást cégének kényszertörlése vagy felszámolása, átszervezése, 
átrendezése vagy összetételének megváltoztatása, befagyasztása vagy moratórium, vagy más hasonló Önt vagy 
tartozásait érintő könnyítés tekintetében bármely csőd, fizetésképtelenségre vonatkozó, szabályozási, felügyeleti vagy 
hasonló jog értelmében (beleértve az Önre fizetésképtelensége esetén potenciálisan alkalmazható bármely 
cégtörvényt vagy más jogszabályt), vagy megbízott, vagyonfelügyelő, felszámoló, letétes, bizományos, letétkezelő 
vagy más hasonló hivatalos személy kinevezésének kezdeményezését az Ön részére vagy az Ön vagyonának bár- 
mely jelentős részének tekintetében; vagy ha Ön mint vállalat bármely lépést tesz a fentiekben felsoroltak közül 
bármelyik intézkedés megtételére; továbbá, átszervezés, átrendezés vagy az összetétel megváltoztatása esetén, nem 
járulunk hozzá a javaslatokhoz; 

20.1.7 ha (amennyiben Ön vállalat), törölték, vagy, amennyiben képviseleti jogosultsága vagy létezésének 
ténye hivatalos nyilvántartásban szereplő bejegyzés függvénye, az ilyen nyilvántartásban lévő be- jegyzés törlésre 
kerül vagy (annak hatálya) lejár, vagy ha ön ellen bármilyen, cégének kényszertörlése vagy felszámolása, a 
nyilvántartásból történő eltávolítása, vagy az ilyen bejegyzés hatályának lejárta miatt eljárás folyik vagy ilyen irányú 
eljárást kezdeményeztek; 

20.1.8 (amennyiben ön magánszemély) Ön (vagy közös számlatulajdonosok esetén Önök közül bár- ki) 
elhalá-lozik, elveszíti cselekvőképességét (elmebeteg lesz), nem tudja fizetni tartozásait azok esedékességekor, 
csődbe megy vagy fizetésképtelenné válik az Önre vonatkozó bármely csődtörvény vagy felszámolási törvényben 
meghatározottak szerint; vagy bármely adóssága nem kerül az esedékesség napján kiegyenlítésre, bármikor csőd- be 
mentnek nyilváníthatóvá válik olyan megállapodásokból kifolyólag vagy olyan bizonyítékoknak köszönhetően, amelyek 
bizonyítják az ilyen eladósodást még az esedékesség beállta előtt, vagy bármilyen per, intézkedés vagy más egyéb 
eljárás, vagy bármilyen jellegű végrehajtási intézkedés, bármely csatolás vagy letiltás, vagy kényszer- intézkedés, 
vagy az Ön tulajdonát képező bármely ingatlan vagy (tárgyi és immateriális) vagyon összessége vagy annak bármely 
része jelzálog-tulajdonos általi zár alá helyezése esetén. 

20.1.9 ha ésszerűen előre várható, hogy a fentiekben felsoroltak bármelyike előfordulhat; úgy jogunk- ban 
áll a 20.2 pontban részletezett jogainkat gyakorolni, kivéve azt az esetet, ha a 20.1.6 vagy a 20.1.8. pontokban 
meghatározott Nemteljesítési esemény következik be (mindegyik Csődesemény- Bankruptcy Event of Default), 
mely esetekben a 20.3 pontban részletezett rendelkezéseket kell alkalmazni. 

20.2 a 20.3 pontban részletezettek értelmében a Nemteljesítési esemény bekövetkezését követően bármikor 
jogunkban áll bármely függőben lévő megbízás visszavonása, a szolgáltatás nyújtás befejezése vagy az Ön összes 
vagy bármelyik nyitott pozíciójának felszámolása (a Felszámolás napja). 

20.3 Amennyiben a Csődesemény vagy Nemteljesítési esemény következne be, úgy kell tekinteni, hogy élnünk 
kellett a 20.2 pontban részletezett jogainkkal közvetlenül a Csődesemény vagy Nemteljesítési esemény bekövet- 
kezése előtt. 

20.4 A Felszámolás napján és azt követően (a Felszámolás napján, vagy a Felszámolás bekövetkezését követően az 
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ésszerűen lehetséges legkorábbi időn belül) be kell zárnunk az Ön összes nyitott pozícióját és az összes általunk kezelt 
pénzt az ilyen lezárások költségeinek fedezésére kell felhasználnunk. 

20.5 Ha az általunk – a 20.4 pontban részletezett – megtett intézkedések eredményeként az ön számlaegyenlege 
pozitív, a szóban forgó pénzösszeget a lehető legrövidebb ésszerű időn belül kifizetjük/átutaljuk az Ön által megadott 
számlára. Ha nincs elegendő pénz a számláján, hogy fedezze az általunk – a 20.4 pontban részletezett 
– megtenni kívánt intézkedéseket, a számláján lévő pénzösszeg és a nyitott pozícióinak bezárásához szükséges 
pénzösszeg közötti különbözet részünkre azonnal fizetendővé és esedékessé válik. 

20.6 A 20. pontban részletezettek alapján és azokat kiegészítendő, azokat nem korlátozva vagy kizárva, jogunk- ban 
áll továbbá minden más egyéb, a Megállapodás alapján vagy egyéb módon, akár megállapodásból vagy a jogszabály 
erejénél fogva minket megillető jog gyakorlására. Különösen tekintettel a 20.2-20.5 pontokban rész- letezett 
rendelkezésekre és azok sérelme nélkül, jogunkban áll, hogy az Ön előzetes értesítése nélkül, kizárólag saját 
belátásunk szerint, hogy saját pozíciónk védelmére ilyen intézkedést tegyünk, beleértve, de nem kizárólag, egy vagy 
több, az alábbiakban felsorolásra kerülő (akár részben, akár egészben történő) intézkedést: 

20.6.1 megszüntetni az összes vagy bármely nem teljesített megrendelést; 

20.6.2 kizárni, végrehajtani, visszavonni vagy adott esetben, elhagyni az Ön bármelyik nyitott pozíció- ját 
vagy egymást kiegyenlítő pozíciókat kötni; 

20.6.3 számlák egyesítésére, számlák közötti beszámításra vagy egy adott valuta más valutára történő 
átváltására (a félreértések elkerülése végett, ezt, akkor tehetjük meg, ha Nemteljesítési esemény következett be vagy 
ha az Ön egy vagy több számláján hiány mutatkozik vagy egy vagy több másik számláján többlet keletkezik); vagy 

20.6.4 kielégíteni bármely velünk szemben esetlegesen fennálló kötelezettségét, akár közvetlenül, akár 
garancia- vagy kezességvállalás útján, bármely, Ön által rendelkezésünkre bocsátott vagy ellenőrzésünk alatt álló 
pénzösszegből. 
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21 SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 

21.1 Az Online kereskedési felület tartalmazhat harmadik fél tulajdonát képező adatokat, szöveget, képet, szoftvert, 
multimédiás anyagokat és más egyéb tartalmakat (együttesen a továbbiakban mint Harmadik fél tu- lajdonát 
képező tartalom), és az Online kereskedési felületre történő hivatkozásoknak meg kell tenni minden olyan anyag, 
tartalmak és szolgáltatások rendelkezésre bocsátott időről időre az online eszköz, akár a képernyőn tekintették meg, 
akár egy másik számítógépre töltötték le, beleértve, korlátozás nélkül, a Harmadik fél tulajdonát képező tartalmat. 

21.2 Az Online kereskedési felület szerzői jog, adatbázis-jogok és más egyéb szellemi tulajdonjogok oltalma alatt áll. 
Ön tudomásul veszi, hogy mi és / vagy bármely harmadik felek fenntart minden, az Online kereskedési felüle- tre 
vonatkozó vagy azzal kapcsolatos jogot, jogcímet és érdekeltséget. Az Online kereskedési felület használata semmiféle 
tulajdonosi jogosultságot nem biztosít. 

21.3 Kivéve azon esetet, ha közöttünk kifejezetten ellentétes tartalmú, írásos megállapodás nem született, il- letve 
az Online kereskedési felület megtekintéséhez szükséges mértékben, a jelen Megállapodással összhangban Ön nem 
jogosult: 

21.3.1 az Online kereskedési felület részben vagy egészben történő másolására (kivéve a kizárólag rendsze- 
rösszeomlás esetére készíthető, az adatok helyreállítására szolgáló biztonsági másolatok (backup) készítését); 

21.3.2 az Online kereskedési felület teljes egészében vagy részben történő megjelenítésére, repro- 
dukálására, (a tartalomból) származékos művek létrehozására, továbbítására, értékesítésére, terjesztésére, ki- 
adására, lízingbe adására, timeshare, kölcsönzésére vagy bármely más egyéb módon történő használatára; 

21.3.3 az Online kereskedési felület más termékbe történő beágyazására; 

21.3.4 az Online kereskedési felület bármilyen fájlmegosztó keretén belüli használatára; 

21.3.5 bármilyen számítógépes programról az Online kereskedési felületre mutató, ún. beágyazott link 
létrehozására; 
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21.3.6 eltávolítani vagy elhomályosítani bármely, tulajdonunkban vagy bármely Üzleti Partnerünk tu- 
lajdonában álló/általunk elhelyezett szerzői jogi közleményt; 

21.3.7 bármely, tulajdonunkban vagy bármely harmadik személynek minősülő beszállítónk/ külső 
szolgáltatónk tulajdonában álló védjegy, szolgáltatási védjegy, domain név, logó vagy más egyéb azonosító; vagy 

21.3.8 a törvény által megengedett mértékben elmenteni, visszafordítani, visszafejteni, szétszedni vagy 
elérni az Online kereskedési felület forráskódját. 

22 HIVATKOZÁSOK 

Az Online Facility felület más egyéb, általunk vagy Üzleti partnereink által nem ellenőrzött weboldalakra mutató 
hivatkozásokat és független harmadik fél (felek) által készített anyagokat tartalmazhat. Az ilyen hivatkozott we- 
boldalak tulajdonosai nem szükségszerűen állnak velünk bármely üzleti/kereskedelmi vagy más egyéb jellegű 
kapcsolatban. Az Online Facility felületen található, harmadik fél által üzemeltetett weboldalra mutató hivatkozás 
létezése nem minősül részünkről vagy bármely Üzleti partnerünk részéről vagy az ilyen weboldalak Szolgáltatói 
(üzemeltetői) által tett javaslatnak vagy bármilyen más egyéb jóváhagyásnak azok tartalmának vagy bármely szol- 
gáltatójának tekintetében. A harmadik fél által üzemeltetett weboldalakon található vélemények vagy javaslatok az 
adott szolgáltató álláspontját tükrözik és nem minősülnek részünkről vagy bármely Üzleti partnerünk részéről történő 
véleménynyilvánításnak vagy javaslattételnek. Sem mi, sem bármely Üzleti partnerünk nem vállal fele- lősséget az 
Online kereskedési felületen található hivatkozásokon keresztül elérhető bármely weboldalon elhely- ezett 
tartalmakért. 

23 FELMONDÁS 

23.1 Ön bármikor kezdeményezheti az alap visszafizetését és a Megállapodás felmondását a részünkre küldött 
írásbeli értesítéssel, feltéve, hogy nincsen(ek) nyitott pozíciója(i), és nincsen velünk szemben semmilyen fennálló 
kötelezettsége. Fenntartjuk a jogot, hogy az ön részére nyújtott szolgáltatásainkat az Ön erről szóló írásos értesítése 
mellett bármikor megszüntessük. A felmondás nem érinti a már korábban megkötött/létrejött tranzakciókat, és nem 
érinti sem az Ön bármely halmozott vagy kifejezett jogát és kötelezettségét, sem a mienket. 

23.2 A Megállapodás megszűnése nem befolyásolja az Ön, vagy az általunk megszerzett halmozott jogo- 
sultságokat, biztosítékokat, meglévő kötelezettségvállalásokat vagy bármely más egyéb, olyan szerződéses ren- 
delkezést, melyet azzal a szándékkal tettek, hogy érvényessége a szerződés hatályán túlnyúló legyen. 

23.3 A felmondás nem érinti az Ön által részünkre elküldött felmondási értesítés kézhezvétele előtt már koráb- ban 
megkötött/létrejött tranzakciók befejezését. 

23.4 A bármilyen felmondásról szóló értesítés lejárati napján töröljük az Ön összes fennálló megbízását és a 
mindenkori (általunk meghatározásra kerülő) piaci áron bezárjuk minden nyitott pozícióját. Ezen felül meg kell fizetnie 
minden, a felmondás napjáig felmerült minden díjat és költséget, és minden további, a Megállapodás megszüntetése 
miatt általunk (vagy harmadik fél oldalán) szükségszerűen felmerült költséget, továbbá bármely, a függő tranzakciók 
lezárása és megoldása során szükségszerűen keletkező veszteséget, valamint a (maradvány) alapok az Ön részére 
történő visszautalásának költségeit. 

24 ÉRTESÍTÉSEK 

A 6. pontban részletezettek szerint az értesítések és bármely más egyéb kommunikáció (levél)postai úton vagy 
elektronikus levélben (e-mailben) történik, az általunk és Ön által egymással időről időre írásos formában közölt 
kézbesítési címeken. Az ilyen módon küldött összes kommunikáció megfelelően kézbesítettnek/elküldöttnek és 
kézhezvettnek/megkapottnak tekintendő a bérmentesített küldemény feladó által történő feladásakor, illetve az e-mail 
kézbesítési igazolásának feladó általi kézhezvételekor. 

25 PANASZTÉTEL 

A panaszokat az Admiral Markets UK Ltd az Ügyfél panaszok kezelésére szóló eljárás szerint kezeli, amely elérhető a 
Dokumentumok menüpont alatt a honlapunkon.  

Amennyiben a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban bármilyen panasza merülne fel, azt lehetőség szerint a 
+44 (0)2077264003 –as telefonszámon jelezze vagy küldje e-mailben a compliance@admiral-markets.co.uk címre, 
ahol kivizsgálják a panaszt annak megoldása érdekében. ha kereskedéssel kapcsolatos problémája van, kérjük, a 
lehető legtöbb adatot/információt bocsássa rendelkezésünkre. Szükségünk lesz a számlaszámára (megy az Online 
kereskedési felületre való belépést biztosítja) és a szóban forgó bármely kérdéses tranzakció vagy ügy- let 
tranzakciószámára (ticket number). AZ FCA-szabályok értelmében panaszára annak kézhezvételtől számított nyolc 

https://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/HU/HU%20AM%20UK%20Complaints%20handling%20procedure%2006.04.2017_%20HU.pdf
mailto:compliance@admiral-markets.co.uk
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héten belül végleges, írásos választ kell adnunk. Belső panaszkezelési irányelveinket kérésre elküldjük. 

Panaszával jogában áll közvetlenül a pénzügyi jogok biztosának (ombudsman) szolgálatához fordulni. A pénzügyi 
ombudsman szolgálatának (Financial Ombudsman Service) telefonos elérhetősége: 0800 023 4567 vagy részletes 
információkat a www.financial-ombudsman.org.uk/con-sumer/complaints.htm címen található weboldalukon ol- 
vashat. 

26 ÁLTALÁNOS 

26.1 Az általunk Önnek nyújtott szolgáltatásra vonatkozik minden olyan hatályos jogszabály, szabályozás és egyéb 
előírás vagy piaci gyakorlat (a továbbiakban együttesen a vonatkozó jogszabályok vagy szabályozások), amely 
ránk is érvényes. Amennyiben a Megállapodás és bármely hatályos jogszabály vagy szabályozás között bármilyen 
ellentmondás lép fel, ez utóbbi az érvényes. Nem vagyunk kötelesek sem megtenni, sem meg nem tenni semmi olyat, 
amely bármilyen hatályos jogszabályt vagy szabályozást megszegne, és minden általunk szükségesnek tartott lépést 
megteszünk azért, hogy a jogszabályokat és szabályozásokat betartsuk. 

26.2 A nem rendezett jogok és kötelezettségek (különösen a 15., a 20., a 26. és a 27. pontokkal kapcsolatosak), 
valamint tranzakciók a Megállapodás megszűnése után is fennmaradnak, és ezekre a Megállapodás előírásai ezt 
követően is, valamint az ilyen tranzakciókkal kapcsolatos, a két fél által közösen jóváhagyott különös előírások 
mindaddig vonatkoznak, amíg minden kötelezettség maradéktalanul teljesítésre nem kerül. 

26.3 Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését bármely bíróság vagy illetékes joghatóság (igazságszol- 
gáltatási szerv) hivatalos testülete érvénytelennek nem végrehajthatónak talál, az ilyen érvénytelenség vagy nem 
végrehajthatóság nem befolyásolja a megállapodás többi rendelkezését, melyek továbbra is teljes mértékben 
érvényesnek és hatályosnak minősülnek. 

26.4 Amennyiben (akár folytatólagosan, akár egyedileg) nem ragaszkodunk a Megállapodás bármely előírásának 
szigorú betartásához, ez nem jelenti azt, és nem tekinthető úgy, hogy lemondunk bármely jogunkról vagy jogorvo- slati 
lehetőségünkről. A Megállapodás által ránk ruházott jogok és jogorvoslati lehetőségek halmozódnak, és ezen jogok 
vagy jogorvoslati lehetőségek bármely részének alkalmazása vagy bármely részéről való lemondás nem gátolja vagy 
akadályozza meg semmilyen egyéb jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlását. 

26.5 Semmilyen, a jelen Megállapodásból származó vagy azzal kapcsolatos, vagy a szerződő felek között bár- mely 
más módon létező, keresetet nem nyújthat be egyik fél sem a másik ellen, függetlenül az eljárás formájától, ha a 
kereset benyújtásának alapjául szolgáló cselekmény több mint két évvel a kereset benyújtása előtt történt. A kereset 
okának észlelését a Megállapodás felbontásától számított két éven belül be kell jelenteni. 

26.6 Az 1999. évi Szerződésekről (a harmadik felek jogairól) szóló törvény hatálya nem terjed ki a jelen Megál- 
lapodásra vagy a jelen Megállapodással kapcsolatosan hatályba lépő bármely más egyéb megállapodásra vagy 
dokumentumra, továbbá a jelen Megállapodás értelmében kizárólag egyértelmű/kifejezett jogokkal rendelkező vagy 
kötelezettségekkel terhelt szerződő felek hajthatják végre a Megállapodás bármely feltételét vagy juthatnak a jelen 
Megállapodásból fakadó haszonhoz. 

26.7 A Pénzügyi Szolgáltatók Kompenzációs Rendszere (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) fed- 
ezetet nyújt számunkra. Amennyiben nem lennénk képesek eleget tenni a befektetési vállalkozással kapcsolatos 
fizetési kötelezettségeinknek, amennyiben Ön érvényes igényt nyújt be, Ön jogosulttá válhat az FCS által nyú- jtott 
kártérítésre az általunk megtett, illetve az Ön részére általunk megkötött befektetéseinek tekintetében. A kártérítés az 
üzlet(i tevékenység) jellegétől és a panaszban részletezett körülményektől függ. A legtöbb befektetési vállalkozás 
személyenként az első 50.000 fontra nyújt 100% -os védelmet. További információt kaphat tőlünk vagy a Financial 
Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 

http://www.financial-ombudsman.org.uk/con-sumer/complaints.htm
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7QU címen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendszer általában a lakossági és egyes szakmai ügyfelek számára 
elérhető (az FCA-szabályokban meghatározottak szerint). 

27 IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 

27.1 A Megállapodás (és annak szerkezete) Anglia törvényeinek értelmében készült. A Megállapodásból fakadó 
bármely per, intézkedés vagy más egyéb eljárás esetén (a továbbiakban együttesen mint eljárások) mindegy-    ik 
szerződő fél visszavonhatatlanul elfogadja az angol bíróságok illetékességét. A megállapodásban semmi sem 
akadályozza meg minket az Önnel szembeni kereset megindításában bármely joghatóság előtt/szerint. 

27.2 Mindegyik szerződő fél visszavonhatatlanul vállalja, hogy lemond minden, az angol bíróságok előtt bárme- ly 
indított eljárás fóruma/helyszíne elleni ellenvetésről/fellebbezésről és elfogadja, hogy nem fellebbezi meg azt abban a 
tekintetben, hogy az ilyen eljárás a megfelelő fórumon indult, vagy hogy az ilyen bíróság nem rendelkezik az eljárás 
tekintetében a megfelelő joghatósággal. 
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1. SZÁMÚ FÜGGELÉK 

MINŐSÍTÉS ÉS AZ ÜGYFELEK BESOROLÁSA 

Abból a célból, hogy ügyfeleink részére online kereskedési szolgáltatásokat nyújthassunk, szolgáltatásaink igény- 
bevétele előtt azt kérjük, hogy az ügyfelek (vagy potenciális ügyfelek) elegendő adatot/információt bocsássanak 
rendelkezésünkre, mellyel lehetővé teszik számunkra az ügyfél körülményeinek megértését, valamint elégséges 
bizonyítékot nyújtanak arra, hogy meggyőződhessünk arról, hogy az ügyfél rendelkezik a szükséges tudással és 
tapasztalattal, hogy megértse a számára felkínált online kereskedési szolgáltatásokkal összefüggő kockázatokat. 

Az ügyfél online kereskedéssel kapcsolatos ismereteinek és tapasztalatának megítélése céljából általunk bekért 
információ lehetővé teszi számunkra annak megállapítását, hogy: 

● melyek azok a kereskedési vagy befektetési szolgáltatások, ügyletek, valamint pénzügyi piacok és ter- 
mékek azon típusai, melyek terén az ügyfél tapasztalattal rendelkezik; 

● az ügyfél által végzett kereskedési ügyletek volumenét, természetét és gyakoriságát, valamint azok időtar- 
tamának meghatározását; továbbá 

● az ügyfél iskolai végzettségét, szakmai színvonalát és, amennyiben szükséges, előző munkahelyét. 

Jogunk van a számunkra ügyfeleink által rendelkezésre bocsátott adatokra/információkra hivatkozni, hacsak tu- 
domást nem szerzünk, vagy ésszerűen tudomást kellett volna szereznünk arról a tényről, hogy a benyújtott in- 
formáció elavult, pontatlan vagy hiányos. 

Mindaddig lakossági ügyfélként kezeljük, amíg nem értesítjük professzionális ügyféllé vagy alkalmas szerződéses 
partnerré történő besorolás lehetőségéről. Az ügyfélbesorolás a tőlünk kapott értesítés kézhezvételét követően 
bármikor megváltoztatható. 

Az alábbiakban egy rövidített összefoglalót csatolunk a professzionális ügyfelek vagy alkalmas szerződéses part- nerek 
besorolására vonatkozó követelményekről. A lakossági ügyfelek nem minősülnek sem professzionális ügy- félnek, sem 
alkalmas szerződéses partnernek. 

Az alábbi személyek minősíthetők professzionális ügyféllé: 

●           a  pénzügyi  piacokon  szervezetek  engedélyezett  vagy  szabályozottan  működő  szervezetek  (beleértve a 
hitelintézeteket, befektető cégeket, más engedélyezett vagy szabályozottan pénzintézeteket, biztosítótár- saságokat, 
kollektív befektetési rendszereket és az ilyen rendszerek alapkezelőit, nyugdíjalapokat és a nyugdíjal- apok 
alapkezelőit, áruügyletekre és származtatott áruügyletekre szakosodott kereskedőket és bármely más egyéb intézményi 
befektetőt); 

●          nemzeti és regionális kormányok, államadósságot kezelő állami szervek, központi bankok, nemzetközi és 
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nemzetek feletti intézmények, mint a Világbank, az IMF (Nemzetközi Valutaalap), az ECP (európai összehasonlítási 
program), az EIB (Európai Beruházási Bank), valamint más, ehhez hasonló nemzetközi szervezetek; 

● olyan nagyvállalat, amely az alábbiakban felsorolt követelményekből legalább kettőnek eleget tesz: 

1. mérlege legalább 20 millió euró; 

2. nettó forgalma legalább 40 millió euró; 

3. saját tőkéje legalább 2 millió euró. 

Egyes mennyiségi és minőségi teszteknek való megfelelés esetén az ügyfelek kérhetik professzionális ügyfélként való 
kezelésüket. Ezekről kérésre részletes tájékoztatást küldünk. 

Az alábbi személyek minősülnek alkalmas szerződő félnek: 

● befektetési vállalkozásnak minősülő és eszerint szabályozás alá eső entitások; 

● hitelintézetek; 

● biztosítótársaságok; 

● átruházható értékpapírok (UCITS)-alap vagy az azokkal foglalkozó kollektív befektetési vál- 
lalkozások; 

● nyugdíjalapok vagy az azt kezelő vállalatok; 

● egyéb, az EEA (Valutakiegyenlítési Alap) által engedélyezett vagy szabályozott pénzintézetek; 

● áruügyletekre és származtatott áruügyletekre szakosodott kereskedők; 

● nemzeti kormány vagy annak megfelelő hivatal, beleértve az államadósságot kezelő állami sze- 
rveket; 

● központi bankok; valamint 

● nemzetek feletti szervezetek. 

A fentiek értelmében, a lakossági ügyfél kérheti átminősítését professzionális ügyféllé, ha saját meggyőződése sze- rint 
megfelelő tapasztalattal, tudással és szakértelemmel rendelkezik a független pénzügyi (befektetési) döntések 
meghozatalához és a velük járó kockázatok megfelelő kezeléséhez. 

Egyes, a lakossági ügyfelekre vonatkozó jogok (beleértve a MiFID-ből és az annak alárendelt jogszabályokból fakadó 
jogokat is) nem terjednek ki a professzionális ügyfelekre vagy alkalmasnak minősített szerződéses part- nerekre. 

Fenntartjuk a jogot, hogy bármely ügyfelet lakossági ügyféllé minősítsünk vissza, ha véleményünk szerint az érin- tett 
ügyfél nem tudja kellőképpen értékelni egy meghatározott szolgáltatással vagy az adott ügylettel járó kocká- zatokat. 

Az alkalmasnak minősített szerződéses partnerek kérhetik, hogy általában vagy egy adott ügylettel tekintetében 
szélesebb körű szabályozási védelemmel rendelkező ügyfélként kezeljék őket (szakmai ügyfél vagy lakossági ügy- fél). 

Adott esetben értesíteni fogjuk az ügyfeleket jogaik elvesztéséről, ha szakmai ügyfélként vagy alkalmasnak minősített  
szerződéses partnerként kezeltük őket, és kérheti, hogy írásban erősítsék meg, hogy tudomásul veszik és elfogadják 
ezen jogok elvesztését. 

Nem vagyunk kötelesek egyetlen ügyfél átminősítésére sem. 
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2. SZÁMÚ 

FÜGGELÉK 

KOCKÁZATFELMÉRÉ

S 

KÉRJÜK, OLVASSA EL A JELEN FÜGGELÉKBEN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓT, MIELŐTT 
SZOLGÁLTATÁSAINKAT IGÉNYBE VENNÉ. 

A CFDKKEL VALÓ KERESKEDÉS NEM VALÓ MINDENKINEK, MERT NAGY KOCKÁZATTAL JÁR, ÉS A 
KEZDETI BE- FEKTETÉST MEGHALADÓ VESZTESÉGGEL JÁRHAT. 

A jelen Függelék célja, hogy a CFD-kkel való kereskedéssel összefüggő egyes kockázatokról tájékoztassa Önt. 

A jelen Függeléknek nem célkitűzése, hogy a CFD-kkel folytatott kereskedéssel összefüggő valamennyi kockázat teljes 
és tökéletes leírását nyújtsa. Bizonyosodjon meg arról, hogy az információk birtokában megalapozottan dönt a 
szolgáltatásaink igénybe vételéről, valamint, hogy elégedett az Ön számára elérhető adatokkal/információkkal. Ha 
nem biztos benne, vagy különösen, ha nem érti a jelen Függelék tartalmát, kérjük, kérje független pénzügyi szakértő 
tanácsát. 

Mielőtt CDF-kkel kereskedni kezdene, tudatában kell lennie az ezzel összefüggő kockázatoknak. Az ilyen típusú 
befektetésekkel kapcsolatos nagyfokú tőkeáttétel azt jelenti, hogy a kockázat mértéke más pénzügyi termékekkel 
összehasonlítva nagyobb. A tőkeáttétellel járó (leverage) vagy letéti kereskedés (Margin trading) Ön ellen dolgozhat, 
mely egyrészt jelentős veszteséget, másrészt jelentős nyereséget eredményezhet. 

Az ilyen típusú befektetések múltbeli teljesítménye nem garantál semmilyen jövőbeli eredményt. Ne felejtkezzen el  
bármely, személyesen Önt terhelő jutalékról és adókötelezettségről sem. Az Admiral Markets UK Ltd nem vállal 
semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget semmilyen, az Ön által cégünk Online kereskedési felületén szerzett 
nyeresége után befizetendő adóért. 

A letéttel történő kereskedés (Trading on Margin) nagy kockázattal jár és nem minden befektetőnek ajánlott. A nagy 
fokú tőkeáttétel az Ön kárára válhat és az Ön javára is működhet. Kizárólag Ön felelős nyitott pozícióinak figyeléséért 
és gondos szemmel tartásáért. 

Mielőtt belekezdene a kereskedésbe, gondosan mérlegelje befektetési céljait, pénzügyi tapasztalatának szintjét és 
kockázatvállalási hajlandóságát. Ha kétségei vannak aziránt, hogy az általunk kínált termékek megfelelnek Önnek, kérje 
független pénzügyi szakértő tanácsát. A nagy nyereség és a nagy kockázat mindig együtt jár. Minden olyan piaci vagy 
kereskedelmi spekuláció, amely szokatlanul nagy nyereséget képes eredményezni, igen nagy kockázat- tal jár a tőkére 
nézve. Csak a feleslegéből kockáztasson, és amennyiben nem képes viselni a kereskedésből eredő veszteségeket, 
akkor ne kereskedjen CFD-kkel. 

VALAMENNYI ÜGYFELÜNKNEK azt javasoljuk, hogy behatóan tanulmányozzák a CFD-ket, a letéti követelményeket, a 
kereskedés eszközeit, kereskedési platformjainkat, illetve általánosságban a pénzpiacokat az általunk biztosí- tott, 
INGYENESEN HASZNÁLHATÓ és KOCKÁZATMENTES bemutató számla (Demo Számla) igénybevételével/ 
használatával. További részletekért kérjük, keresse fel a www.admiralmarkets.co.uk címen található webolda- lunkat. 

1. A CFD-kről általában 

A CFD-k olyan összetett pénzügyi termékek, amelyek általában csak akkor kerülnek lezárásra, ha az ügyfél úgy dönt, 
hogy zár egy nyitott pozíciót, és ezért általában nincs meghatározott lejárati idejük. (Ez változó lehet a bázis 
befektetési osztály (underlying asset class) vagy termék feltételeinek függvényében.) 

A CFD-k hasonlatosak lehetnek a határidős ügyletekhez, amelyeket bizonyos valutákra, indexekre, nemesfémekre, 
olajra, terményekre vagy pénzügyi eszközökre lehet kötni. Ellentétben azonban a többi határidős ügylettel, a CFD- ket 
csak készpénzzel lehet kiegyenlíteni. A CFD-ügyletek azonban járhatnak még függő kötelezettségekkel is, és Önnek 
ismernie kell ezen kötelezettségeknek az alábbiakban részletezett vonatkozásait. Az összes CFD szintetikus szerződés, 
mely azt jelenti, hogy az ügyfeleknek nem fűződik joguk a bázisértéket képező eszközhöz, dologhoz 

http://www.admiralmarkets.co.uk/


Admiral Markets UK Ltd 16 St Clare 
Street London, EC3N 1LQ 

United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7726 4003 

 

FCA nyilvántartási szám: 595450 
Cégjegyzékszám: 08171762 

Should there be any discrepancy between the English and (your country) 
version, the English version shall prevail | WKS/45355547.8 admiralmarkets.com 31 

 

 

 

vagy az ezekhez kapcsolódó jogokhoz, hacsak az a CFD-ben nincs kifejezetten rögzítve. Ez nem terjed ki semmilyen 
bázisértéket képező referencia-részvényhez fűződő jogra vagy kapcsolódó szavazati jogra. 

2. Külföldi piacok 

A külföldi piacokra vonatkozó CFD-k az ügyfelek hazai piacaitól eltérő kockázatokkal járnak. Egyes esetekben a 
kockázatok nagyobbak lehetnek. A külföldi piacokon realizálható nyereséget, illetve veszteséget a valutaárfoly- amok 
ingadozása is befolyásolja. Ilyen megnövekedett kockázat többek között a politikai vagy gazdaságpolitikai változások 
kockázata a külföldi jogrendszerben, amely lényegesen és véglegesen módosíthatja egy külföldi valuta körülményeit, 
feltételeit, piacképességét vagy árát. 

3. Kockázatmérséklő megbízások vagy stratégiák 

A veszteségek bizonyos összegre való korlátozására szolgáló egyes megbízások (pl. „stop-loss” vagy „stop limits” 
megbízások) nem mindig válnak be, mert a piaci körülmények vagy technológiai korlátozások ellehetetleníthetik az 
ilyen megbízások a kívánt áron vagy egyáltalán végrehajtását. Ha az ügyfél ilyen ügyletek folytat kereskedést vagy 
ilyen stratégiát alkalmaz, ezt a kockázatot el kell fogadnia. 

4. Tőkeáttételes ügyletek 

A CFD-k nagy kockázattal járnak. Az idegen tőke bevonása (gearing) és a CFD-kereskedés során elérhető tőkeátté- tel 
(leverage) azt jelenti, hogy csak egy kis összegű letétet (Margin) kell letennie ahhoz, hogy elkezdjen kereskedni 
nálunk, de ez a kis összegű letét nagy veszteséget vagy nagy nyereséget hozhat Önnek. A magas tőkeáttétellel járó 
ügyletek jelentős értékváltozásoknak vannak kitéve a CFD árát meghatározó, bázisértéket képező eszköz vagy dolog 
árában bekövetkező, viszonylag csekély változások miatt. 

5. Függő kötelezettségekkel járó ügyletek 

A CFD-k olyan áttételes vagy árréses ügyletek, amelyek azt igénylik, hogy Ön a szerződéses értéket részletekben 
fizesse, ahelyett, hogy azonnal ki kellene fizetnie a teljes szerződéses összeget. Előfordulhat, hogy a nálunk letétbe 
helyezett Letétje teljes összegét elveszíti az adott pozíció megnyitásának vagy fenntartásának érdekében. Minden 
egyes kereskedési napon folyamatosan újraértékeljük az Ön nyitott pozícióit, és minden nyereség vagy veszteség 
azonnal tükröződik az Ön számláján, és veszteség keletkezése esetén felszólítjuk, hogy jelentős összegű kiegészítő 
letétet fizessen be rövid határidővel, hogy a nyitott pozíciói fenntarthatóak legyenek. 

Bármikor (beleértve a hétvégéket/banki szünnapokat vagy rendkívüli piaci viszonyokat is) módosíthatjuk a letéti 
és/vagy spekulációs kereskedési követelmények díjait, mely azt is eredményezheti, hogy megváltozik annak a letétnek 
az összege, amelyet Önnek fenn kell tartania. Ha számláján nem tart fenn folyamatosan elegendő össze- gű letétet 
és/vagy nem biztosít további összegeket a kívánt időtartamon belül, nyitott pozíciói veszteséggel zárul- hatnak, és az 
ebből adódó veszteségért Ön viselheti a felelősséget. 

6. Tőzsdén kívül kötött (Over- the Counter, OTC-) tranzakciók 

CFD-kkel történő kereskedése során nem szabályozott piacon vagy tőzsdén kereskedik. Közvetlenül velünk köt 
szerződést a CFD árának alapjául szolgáló mögöttes pénzeszköz (underlying financial instrument) vagy dolog tekin- 
tetében. Minden nyitott pozíciót velünk kell zárnia, és nem zárhatja be semmilyen más féllel. Ez megnehezíti az Ön 
számára a pozíció Önnek kedvező áron vagy általánosságban történő bezárását (például abban az esetben, ha Online 
kereskedési felületünkön műszaki problémák lépnek fel és emiatt nem elérhető, vagy fizetésképtelenné válunk). 

A tőzsdén kívüli, ún. OTC piacon történő kereskedés során nagyobb kockázatnak lehet kitéve, mint egy szabály- ozott 
piacon való kereskedés esetén, mivel nem áll rendelkezésre olyan piac, melyen bezárhatná nyitott pozícióit, továbbá az 
általunk megszabott áraknak és más egyéb feltételeknek más jogi/szabályozási követelményeknek    is meg kell 
felelnie. Az OTC-ügyletek megnövelhetik a likviditási kockázatot és más egyéb jelentős kockáza-           ti tényezőket 
is vethetnek fel: például egy OTC-ügyletből fakadó pozíció értékének megítélése vagy a kockázati kitettség 
meghatározása akár lehetetlenné is válhat. Továbbá, a vételi ajánlati árakat és eladási árakat nem nekünk 
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kell meghatároznunk, de ha mégis mi határozzuk meg, előfordulhat, hogy nehéz megállapítanunk egy tisztességes árat, 
különösen akkor, ha a mögöttes pénzeszközre vonatkozó tőzsde vagy piac bezárt vagy azt felfüggesztették. Ön ki 
vannak téve annak cégünk nemteljesítési kockázatának is; bár abban a nem túl valószínű esetben, ha ez 
bekövetkezne, az Egyesült Királyságban tagjai vagyunk a Pénzügyi Szolgáltatások kompenzációs rendszerének 
(Financial Services Compensation Scheme, FSCS), melyről bővebb tájékoztatást az alábbi weboldalon talál: http:// 
www.fscs.org.uk . 

7. Árak 

Az Online kereskedési felületünkön megjelenített árak nem tükrözik szükségszerűen a szélesebb piacot. Olyan árakat 
fogunk választani, amelyekről úgy érezzük, hogy megfelelnek az alapletéttel szemben támasztott követ- elmények 
meghatározására, és időszakonként kiértékelve az Ön számláján lévő piaci pozíciókat, az ilyen pozíciókat ki/lezárjuk. Bár 
várható, hogy ezek az árak ésszerűen viszonyulnak az interbank néven ismert piacon vagy bármely más egyéb 
megfelelő kereskedési helyen vagy más pénzpiacon (Referenciapiac) elérhetőekhez, az általunk alkal- mazott árak 
eltérhetnek a bankok és a referenciapiac más résztvevői számára elérhető áraktól. Következéskép- pen jelentős 
döntési szabadságunk van az alapletéttel szemben támasztott követelmények megállapításában és az alapletét 
összegének Öntől való beszedésében. Mivel a CFD-k részben a bázisértékre (és bármely referenciapi- acra) 
vonatkoznak, Önnek biztosnak kell lennie abban, hogy tisztában van a bázisértékkel kapcsolatos kockázat- tal, 
beleértve a valutahullámzást, ingadozást (volatilitást), árzuhanást (olyan hirtelen áresés, amelyet sok tényező 
okozhat, többek között, de nem kizárólag, gazdasági események, piaci bejelentések és olyan időszakok, amikor nincs 
kereskedés a bázisértékkel). 

A stop-loss megbízás nem garantált, és nem védi meg Önt ez ellen a kockázat ellen, mivel az nem azonnali, és csak a 
legközelebbi elérhető áron indítja el a megbízást a pozíció zárására. 

8. Pozíció-figyelés 

Az Ön által nyitott pozíciók mindenkori figyelése az ön felelőssége, Önnek mindig olyan helyzetben kell lennie, hogy 
ezt megtehesse. Jóllehet megkíséreljük zárni a pozíciókat, ha Ön az árrését felhasználta, azonban nem tudjuk 
garantálni, hogy ez lehetséges lesz, és ezért Ön marad továbbra is felelős bármely, ennek eredményeként beköv- 
etkező [esetleges] hiányért. 

A jelen Függeléket az Általános Üzleti Feltételekkel együtt kell olvasni, melynek a jelen Függelék és bármely más 
egyéb, ezzel kapcsolatban általunk biztosított vagy az Online kereskedési felületen más módon elérhetővé tett okmány 
elválaszthatatlan részét képezi. 

9. Váratlan esemény és hétvégi kockázat 

A hétvégék/banki szünnapok ideje alatt (akár az Egyesült Királyságban vagy más egyéb országban), amikor a piac 
általában zárva van a kereskedés számára, előfordulhatnak különféle helyzetek, fejlemények, a kereskedési idő vagy 
események felfüggesztése, váratlan megszakítása, és ez azt okozhatja, hogy a piac/az alapul szolgáló befek- tetési 
eszközosztály újranyitáskor lényegesen eltérő áron/szinten nyit, mint amelyen az előző üzleti/kereskedési napon zárt. 
Azon időszakok alatt, amikor a piacok általában zárva vannak, az Online kereskedési felületen nem tud megbízásokat 
adni vagy azokat módosítani. Jelentős kockázattal jár, ha stop-loss megbízásait fenntartja ezen idő alatt nyitott 
pozícióinak védelme érdekében, mert ilyenkor a meghatározott árnál lényegesen rosszabb szint- en kerülnek 
végrehajtásra. Amikor ezt teszi, elfogadja ezt a kockázatot, és azt, hogy felelős minden ebből adódó veszteségért. 

10. Elektronikus kereskedelem 

Az OTC szerződésekkel az Online kereskedési felületen keresztül történő kereskedés eltérhet a más elektronikus 
rendszereken keresztül történő, valamint a hagyományos módon vagy a nyílt piacon való kereskedéstől. Ön ol- yan, az 
elektronikus kereskedési rendszerrel kapcsolatos kockázatokat vállal, mint többek között a hardver- és 
szoftverrendszerek hibái és a rendszerleállási idők (down time) az Online kereskedési felület, az Ön rendszere és a 
kommunikációs infrastruktúra (például az internet) tekintetében, mely összekapcsolja Önt az Online kereskedési 

http://www.fscs.org.uk/
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felülettel. 

11. A kereskedés felfüggesztése 

Egy pozíció megszüntetése bizonyos körülmények között bonyolult lehet vagy akár lehetetlené is válhat. Ez akkor 
fordulhat elő például, amikor az árak gyorsan mozognak, amikor egy kereskedési művelet során a bázisérték/    ár 
olyan mértékben emelkedik vagy csökken, hogy az érintettel való kereskedést korlátozzák vagy felfüggesztik. Ön 
elfogadja az ilyen esetben felmerülő, ezzel összefüggő kockázatot, és vállalja a felelősséget bármely ebből adódó 
veszteségért. Legyen annak is tudatában, hogy bizonyos körülmények között kénytelenek vagyunk zárni a pozíciókat a 
felügyeleti/szabályozói vagy tőzsdei utasítások miatt, és emiatt nem felelünk az ilyen zárások miatt bekövetkező 
bármely veszteségért. 

12. Jutalékok 

Mielőtt kereskedni kezdene, szerezzen be minden részletes információt az Önt esetlegesen terhelő jutalékokra és más 
olyan díjakra vonatkozóan. A díjak és jutalékok felsorolását az Online kereskedési felület díjtáblázatában találja. 

13. Fizetésképtelenség 

Ha Ön a velünk szembeni kötelezettségeinek tekintetében fizetésképtelenné válik, csődbe megy vagy fizetési ké- 
sedelembe esik, pozícióit hozzájárulása nélkül megszüntethetjük vagy zárhatjuk. Cégünk fizetésképtelenné válása 
esetén az Ön által nálunk tartott a pénzösszeget többé nem tudja visszaszerezni. 

14. Kommunikáció 

A köztünk folyó/folytatott kommunikáció késedelméből vagy kimaradásából fakadó [esetleges] veszteségért sem- 
milyen felelősséget nem vállalunk. 

15. Tanácsadás 

Nem adunk befektetési tanácsot, csak végrehajtási szolgáltatást nyújtunk. Miközben általános piaci értékelése- ket 
készítünk, ezek az értékelések nem egyedi befektetési tanácsok, és nem veszik figyelembe az Ön egyéni körülményeit. 
Bármely kereskedéssel kapcsolatosan meghozott döntés egyedül az Öné. 

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, kereskedési tapasztalatára, pénzeszközeire és jövedelmére vonatkozó 
adatok/információk alapján végezzük el a CFD kereskedésre vonatkozó megfelelőségi értékelést. Nem kísérjük 
figyelemmel Ön helyett, hogy az Ön által a megfelelően kitöltött formanyomtatványon/kérőlapon vagy más mó- don 
megadott információ érvényességét, vagy pénzügyi helyzetének változatlan voltát. Önnek egyszemélyben felelős 
azért, hogy biztosítsa az Ön CFD kereskedésre vonatkozó megfelelőségi értékeléséhez szükséges adatok/ információk 
aktualizálását. 

16. Közös eljárások: CFD-k megosztása 

Kérjük annak tudomásul vételét, hogy az a bánásmód, amelyben Ön részesül a közös eljárás (corporate action) során, 
lehet, hogy kevésbé előnyös Önnek, mintha az Ön tulajdonolná az annak alapjául szolgáló eszközt, mivel lehet, hogy 
az általunk elvégzett változtatásokat valamire reagálva kell megtennünk, és azok korábban lépnek hatályba, mint azt 
egy közös eljárás megkívánná. Ezért a döntés meghozatalához az Ön rendelkezésére álló időtar- tam lényegesen 
csökkenhet, a rendelkezésre álló választási lehetőségek korlátozottabbak/kevésbé előnyösek le- hetnek, és 
előfordulhat olyan is, hogy nincs lehetősége zárni a pozíciót. Emiatt a közös eseményekről gyakran rendkívül rövid 
idővel előtte értesítjük, és lehet, hogy emiatt nem lesz lehetősége bezárni pozícióit annak érdeké- ben, hogy elkerülje 
a negatív következményeket, és lehet, hogy több pénzt kell biztosítania majd rövid határidőn belül fedezetként. 

17. Osztalék és osztalék-kiigazítás a CFD-kereskedésben 

Az „osztalék-kiigazítás” (Dividend Adjustment) olyan kiigazítás, amelyet akkor alkalmazunk, amikor egy rész- 
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vény esetében eltelik az osztalék esedékességi napja (beleértve bármilyen különleges osztalék kifizetési napját) az 
annak alapjául szolgáló értéktőzsdén. Hosszú pozíciók esetén az osztalék-kiigazítást jóváírjuk a számláján. Rövid 
pozíciók esetén az osztalék-kiigazítással megterheljük a számláját 

A. Milyen hatással van az osztalék az indexek vagy részvények pozícióira? 

Amikor egy bázisrészvénynél osztalékfizetési nap van (vagyis osztalékot fizetnek a részvényeseknek), kiegészítést 
fizetünk a számlájára, így a részvény vagy index piaci árcsökkenése nem érinti az Ön pozícióját. Ha Ön hosszra játszik, 
jóváírjuk a számláján. Ha Ön besszre játszik, megterheljük a számláját 

B. Mi történik, amikor egy részvény vagy index osztalékot fizet? 

Amikor egy részvény osztalékot fizet, általában a részvény értéke ugyanakkora összeggel esik, mint az osztalék. Mivel 
a részvényindexben több cég részvényei vannak képviselve, a részvények értékcsökkenése az index esését is okozza. 

C. Miért végezzük el a kiigazítást 

Amikor egy részvény ára vagy egy index csökken az osztalékfizetést követően, ez kihatással van az Ön folyó 
nyereségére és veszteségére (P&L) az érinti. Ha hosszra játszik, ez azt jelenti, hogy kihagyja a potenciális nyereséget. Ha 
besszre játszik, ez azt jelenti, hogy a nyeresége/vesztesége (P&L) jobban áll, mint kellene. 

Feltételezve, hogy a piaci mozgásban áresés várható, kiigazításra van szükség, hogy az az Ön nyereségét/veszteségét 

ne érintse 

 
Az osztalék összege a cégtől vagy az indextől függően változik. 


