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ÜGYFÉL MEGÁLLAPODÁS 

1. A Társaság  

1.1. A jelen Ügyfél Megállapodás egyrészről a Goldenburg Group Limited (továbbiakban “a Társaság” 

vagy „mi“) másrészről az Ügyfélszámla igénylő nyomtatványt kitöltő (aki jogi személy, vagy 

természetes személy is lehet), és a Társaság által Ügyfélként jóváhagyott személy (továbbiakban 

“Ügyfél” vagy „Ön“) között jött létre.  

1.2. A Társaság a Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottság (Cyprus Securities and Exchange 

Commission) (továbbiakban a “CySEC”) engedélyével és a Bizottság szabályozása mellett Ciprusi 

Befektetési Vállalkozásként (Cyprus Investment Firm) (továbbiakban a “CIF”), a befektetési 

szolgáltatások nyújtásáról, a befektetési tevékenységek végzéséről, a Investment Services and Activities 

and Regulated Markets Law of 2017 L.87(I)/2017 (továbbiakban “a Törvény”) értelmében jogosult a 

jelen dokumentumban felsorolt szolgáltatásokat nyújtani és az itt ismertetett tevékenységeket végezni. 

A Társaság CIF engedélyének a száma: 242/14. A Társaságot Cipruson, a Társasági Törvény 

értelmében jegyezték be; cégjegyzékszáma: HE 328474. A Társaság székhelye: 1 Siafi Street, Porto 

Bello BLD, 3042 Limassol, Ciprus. 

1.3. A jelen Ügyfél megállapodás, az 1., 2., 3. számú melléklete, valamint minden egyéb hozzá 

kapcsolódó, és többször módosított melléklet, melyek a Társaság weboldalán az Ügyfél részben 

találhatók, és a következő dokumentumok: “Website Use”, “Privacy Notice”, “Company Information”, 

“Terms of Business”, “Client Categorisation Policy”, “Investor Compensation Fund”, “Summary of 

Conflicts of Interest Policy”, “Summary Best Interest and Order Execution Policy”, “Risk Disclosure 

and Warnings Notice”, “Safekeeping Statement”, “Complaints Procedure for Clients” (továbbiakban 

együtt a „Megállapodás”) rögzítik azokat a szerződési feltételeket, amelyek értelmében a Társaság a 

Szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél részére. Emellett a fenti dokumentumok rögzítik azokat a lényeges 

dolgokat, amelyeket a Társaság a Vonatkozó Előírások értelmében köteles közölni az Ügyféllel.  

1.4. A Megállapodás hatálytalanít minden egyéb korábban létrejött Megállapodást, megegyezést, 

kifejezett és hallgatólagos kijelentést, amelyet a Társaság, vagy bármelyik Előadó tett.  

1.5. A Megállapodás a Felekre nézve kötelező érvényű, és a felek, valamint engedéllyel rendelkező 

jogutódjaik és engedményeseik javára lép hatályba.  

2. Szerződésben használt kifejezések értelmezése  

2.1. A jelen Általános üzleti feltételek szempontjából:  

„Kereskedési visszaélések“: alá esnek a következő esetek, mint például, de nem kizárólagosan, 

a pipkövetés, a „vételi stop“ és az „eladási stop“ megbízások adása azt megelőzően, hogy a mögöttes 

piaccal vagy termékkel kapcsolatos releváns hír megjelent volna, arbitrázs, bármely, a felületen 

közzétett árakkal kapcsolatos átmeneti és/vagy kis pontatlanság manipulációja vagy kihasználása, 

a gyorsabb/lassabb hírcsatornák kombinációja, a felületen elérhető kereskedési elállás funkciókkal  

való visszaélés (elállással való visszaélésnek minősül, ha az Ügyfél törölt pozíciói elérik a végrehajtott 

megbízások 20%-át az utolsó 25 megbízásra vetítve), vagy a robotok, pókok vagy bármely más 

automatikus adatbeviteli rendszer a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül való, felülettel 



 
 

 
GOLDENBURG GROUP LTD   

1 Siafi Street Telefon: +357 2503 0299 Fax: +357 2403 0076 

Porto Bello BLD info@topforex.com  IČO: HE328474 

3042 Limassol, Cyprus www.topforex.com DIČ: 12328474D 

   

TopForex is a registered brand name of Goldenburg Group Limited, a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised                                         
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF Licence No 242/14. 

 

történő használata, valamint bármely olyan szoftver használata, ami mesterséges intelligencia elemzést 

végez a Társaság rendszerein/felületén (felületein), vagy az Ügyfél számláján (számláin). 

A „Hozzáférési adatok” az Ügyfél bejelentkezési nevét és jelszavát jelenti, amelyekkel hozzáférhet, és 
használhatja a Platformo(ka)t.  

„Ügyfélszámla igénylő nyomtatvány” jelen Szerződés értelmében a Társaság szolgáltatásainak 
igénybevétele, valamint ügyfélszámla-nyitás igénylése érdekében az Ügyfél által kitöltött igénylő 
nyomtatványt/kérdőívet jelenti. A Vonatkozó Előírásoknak megfelelően, e nyomtatványon/kérdőíven 
keresztül juthat hozzá a Társaság egyebek között az Ügyfél azonosításához és részletes átvilágításához, 
a besorolásához szükséges információkhoz, illetve ennek alapján állapíthatja meg a megfelelőségét, 
illetve alkalmasságát.  

„Társult vállalkozás” a Társaság kapcsán jelent minden olyan jogalanyt, amely közvetlen, vagy 
közvetett formában irányítja a Társaságot, illetve a Társaság közvetlen, vagy közvetett irányítása alatt 
áll, illetve olyan jogalany, amely a Társasággal közvetlenül, vagy közvetve közös irányítás alatt áll; e 
vonatkozásban az „irányítás” a Társaság, illetve a jogalany ügyeivel kapcsolatos utasítások kiadásához 
szükséges hatáskört, illetve a vállalatvezetés gyakorlásához szükséges jelenlét jogalapját jelenti.  

„Megállapodás” az „Ügyfél megállapodást”, azaz az ügyféllel kötött megállapodást jelenti, annak 1., 2., 
3. számú függelékével, valamint minden egyéb hozzá kapcsolódó, és többször módosított mellékletével 
együtt, és a következő, a Társaság weboldalán, az Ügyfél részben található dokumentumokat is: 
“Website Use”, “Privacy Notice”, “Company Information”, “Terms of Business”, “Client Categorisation 
Policy”, “Investor Compensation Fund”, “Summary of Conflicts of Interest Policy”, “Summary Best 
Interest and Order Execution Policy”, “Risk Disclosure and Warnings Notice”, “Safekeeping 
Statement”, “Complaints Procedure for Clients”.  

„Vonatkozó Előírások” jelenti egyrészt (a) CySEC határozatait, illetve minden egyéb a Társaság fölött 
hatáskört gyakorló, illetékes hatóság rendeleteit, határozatait; másrészt (b) az adott Piacra érvényes 
határozatokat, rendeleteket; és (c) Cipruson, valamint az Európai Unión belül hatályban lévő minden 
egyéb vonatkozó törvényt, határozatot és jogszabályt.  

„Eladási árfolyam” árfolyamjegyzésben a magasabb ár, amelyen az Ügyfél vehet.  

„Meghatalmazott képviselő” a jelen Ügyfél Megállapodás 27.4. pontjában rögzített személy.  

„Automatikus megbízás“ jelenti azokat a megbízásokat, melyek a Szignál Szolgáltató kereskesői 
tevékenységének automatikus követésével/másolásával jönnek létre. 

„Egyenleg” az utolsó teljesült ügyletet, és a bármikor teljesülő betételhelyezést / kivétet követően a 
pénzügyi eredmény összege az Ügyfélszámlán.  

„Alapvaluta” az első valuta a Valutapárban, amellyel szemben az Ügyfél a jegyzett valutát eladja, vagy 
veszi.  

"A Tiltott tevékenységek" alatt az Üzleti szabályban meghatározott szabályellenes tevékenységeket 
értjük. 

"A Robot" kifejezés alatt bármilyen automatikus kereskedési szoftvert értünk, amely CDF-kkel. 

„Vételi árfolyam” árfolyamjegyzésben az alacsonyabb ár, amelyen az Ügyfél eladhat.  

„Munkanap” a szombat, vasárnap, december 25., január 1., valamint a Társaság honlapján felsorolt 
ciprusi, és nemzetközi ünnepnapok kivételével minden egyéb nap.  



 
 

 
GOLDENBURG GROUP LTD   

1 Siafi Street Telefon: +357 2503 0299 Fax: +357 2403 0076 

Porto Bello BLD info@topforex.com  IČO: HE328474 

3042 Limassol, Cyprus www.topforex.com DIČ: 12328474D 

   

TopForex is a registered brand name of Goldenburg Group Limited, a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised                                         
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF Licence No 242/14. 

 

“Ügyfélszámla” az Ügyfél egyedi, személyre szabott számlája, amely tartalmazza az összes Teljesült 
Ügyletre, a Nyitott Pozíciókra és a Platformon lévő Megbízásokra, az Ügyfél pénzegyenlegére az Ügyfél 
pénzét illető betétekre / kivétekre vonatkozó információkat.  

„Zárt Pozíciók” a nyitott pozíciók ellentéte.  

„Teljesült Ügylet” a CFD-ben két azonos méretű ellentétes tranzakciót jelent (egy pozíció megnyitása és 
egy pozíció lezárása): vétel, majd eladás és viszont.  

„Különbözetre érvényes szerződés” (“CFD”) egy szerződés, amely a különbözetre vonatkozik az 
Alapeszköz árának változásaira történő hivatkozással. A CFD egy Pénzügyi Eszköz.  

„Szerződés részletes kikötései” a Társaság által az egyes CFD-kre vonatkozóan időről-időre 
meghatározott és a CFD-ben rögzített legfontosabb kereskedelmi feltételeket jelenti (például: 
Kiterjedés, Cserék, Tétel mérete, Kezdő marzs, Szükséges marzs, Lefedezett marzs, veszteség 
megszüntetés minimális szintje, Nyereségigénylés és Limitáras megbízások, pénzügyi költségek, díjak, 
stb.). Ezek a Felületen és/vagy a Társaság weboldalán találhatók. 

„Az Ügyfélszámla valutaneme” azt a valutanemet jelenti, amelyen az Ügyfélszámlát jegyzik, amely lehet 
Euró és amerikai dollár, illetve a Társaság által időről-időre felajánlott bármely egyéb valutanem.  

„Devizapár” az egyik valutanem értékének másik valutával szemben történő átváltásán alapuló CFD 
ügylet tárgya, illetve Alapeszköze. A devizapár két devizából áll (az egyik a Jegyzett valuta, a másik a 
Alapvaluta), és azt mutatja, mennyire van szükség a Jegyzett valutából ahhoz, hogy a Bázisvalutából 
egy egységet megvegyünk.  

“CySEC” a Társaság felügyelő szervét, a Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottságot jelenti.  

“CySEC Szabályzat” a CySEC által írásban rögzített, ajánlott szabályokat, irányelveket, előírásokat és 
útmutatásokat jelenti, amelyek mellett állást foglal. „Különbözet“ egy tranzakció nyitása és zárása 
közötti árkülönbség. 

“Törzsrészvény” egy nyitott pozícióból származó Egyenleg plusz, illetve mínusz a Lebegtetett (függő) 
eredmény, amelynek kiszámítási módja a következő: Törzsrészvény = Egyenleg + Lebegtetett (függő) 
Nyereség – Lebegtetett (függő) Veszteség.  

„Nélkülözhetetlen részletes adatok” azokat a részletes információkat, adatokat jelenti, amelyekre a 
Társaságnak van szüksége ahhoz, hogy megbízást tudjon adni. Ilyen információ egyebek között, 
például: a Pénzügyi eszköz típusa, a megbízás típusa, az Alapeszköz típusa, amennyiben az Ügyfél 
Függő megbízást ad (korlátozás, vagy leállítás) az Ügyfél jelzi majd azt a kiszemelt árat, amelyen a 
Megbízásnak a piacra kell kerülnie, illetve a Veszteség megszüntetést, vagy Nyereségigénylést, stb.  

„Nem teljesítés esete” a jelen Ügyfél Megállapodás 10.1. pontjában rögzített jelentés szerint 
értelmezendő.  

„Szaktanácsadó” mechanikus online kereskedő rendszert jelent, amelynek célja a kereskedés 
automatizálása egy elektronikus kereskedő platformon. Beprogramozható, hogy figyelmeztesse az 
Ügyfelet, amikor elérkezik az alkalom egy kereskedelmi ügylet lebonyolítására, valamint alkalmas arra 
is, hogy automatikusan lebonyolítsa a Ügyfélszámláról az ügyletet, minden vonatkozásból kezelve, 
intézve az adott kereskedelmi műveletet attól a lépéstől kezdve, hogy közvetlenül elküldi a Platformnak 
a megbízásokat a veszteségmaximalizálás (veszteség megszüntetés), az elmaradás és a nyereség 
igénylés szintjének az automatikus beállításához.  
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“Pénzügyi eszköz” a Társaság „Társaságra vonatkozó információk” című iratában rögzített CIF 
engedélye értelmében a Pénzügyi eszközöket jelenti. A Társaság nem feltételül ajánl minden Pénzügyi 
Eszközt ami CIF engedélyében szerepel, csak azokat, melyek adott időben weboldalán megtalálhatók. 

„Lebegtetett (függő) eredmény” a CFD-ben a nyitott pozíciókon, az aktuális eredményt jelenti az 
aktuálisan jegyzett árfolyamokon számítva (plusz az esetleges megbízási díjak, illetve egyéb díjak).  

„Vis maior esemény” az Ügyfél Megállapodás 20.1. pontjában rögzített jelentés szerint értelmezendő.  

„Szabad marzs” az Ügyfélszámlán rendelkezésre álló pénzösszeget jelenti, amely egy pozíció 
megnyitására, vagy egy Nyitott pozíció fenntartására használható fel. A Szabad marzsot a 
következőképpen számítjuk ki: Törzsrészvény csökkentve (mínusz) a Szükséges marzs [Szabad marzs = 
Törzsrészvény- Szükséges marzs].  

„Lefedezett marzs” a CFD kereskedés szempontjából az Egyidejű vételi és eladási megbízások nyitása, 
illetve fenntartása céljából a Társaság által igényelt pénzösszeget, szükséges marzsot jelenti.  

„Induló marzs” a CFD kereskedés szempontjából egy pozíció nyitása céljából a Társaság által igényelt 
pénzösszeget, szükséges marzsot jelenti.  

„Ajánló” a jelen Ügyfél Megállapodás 27.1. pontjában rögzített jelentésnek megfelelően értelmezendő.  

„Befektetési szolgáltatások” a Társaság „Társaságra vonatkozó információk” című iratában rögzített 
CIF engedélye értelmében a Befektetési szolgáltatásokat jelenti. 

„Alkupozíció” a CFD kereskedés szempontjából az Ügylet mérete és az Induló marzs vonatkozásában 
egy t jelent. 1:100 arányszám azt jelenti, hogy egy pozíció megnyitásához az Induló marzs százszor 
kevesebb, mint az Ügylet mérete.  

„Hosszú távú pozíció” a CFD kereskedés szempontjából egy olyan vételi pozíciót jelent, amely akkor 
értékelődik fel, ha emelkednek a mögöttes piaci árak. A Valutapárok szempontjából, például: az 
Alapvaluta vétele a Jegyzett valutával szemben.  

„Tétel” a CFD egyes Alapeszközeire vonatkozóan meghatározott Tranzakció összegének, 
mennyiségének mérésére szolgáló egységet jelenti.  

„Tétel mérete” egy CFD egy Tételében szereplő Alapeszközök száma.  

„Fenntartási marzs“ a nyitott pozíció fenntartásához szükséges garantált tőke. 

„Marzs” egy CFD Ügyletben a Nyitott pozíció nyitásához, illetve fenntartásához szükséges garanciális 
alapok.  

"Kezelési díj" fizikai készletek nyitott pozíciójának a megtartási díja. Ez a díj minden munkanap végén 
lesz felszámolva, és minden szerdán megtriplázódik. 

"Fizikai részvények": olyan tőkebefektetések, amelyek a főbb tőzsdéken forgalmazott társaság 
tulajdonát képezik. 

„Felszólítás pótfedezet befizetésére” az a helyzet, amikor a Társaság arra figyelmezteti az Ügyfelet, hogy 
fizessen be a számlára további fedezetet olyankor, amikor az Ügyfél nem rendelkezik elegendő 
fedezettel ahhoz, hogy nyitott pozíciókat nyisson, vagy tartson fenn.  
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„Marzs (fedezet) szintje” a CFD kereskedés szempontjából a Törzsrészvény Szükséges Marzs 
arányszám százalékban kifejezett viszonya. Kiszámításának képlete: Marzs szintje = (Törzsrészvény / 
Szükséges marzs) x 100%.  

„Kereskedés marzson” a CFD kereskedés szempontjából azt a Befolyásolt kereskedelmi ügyletet jelenti, 
amikor az Ügyfél Ügyleteket bonyolíthat le, jóllehet kevesebb pénze van az Ügyfélszámlán, mint az 
Ügylet mérete.  

„Egyidejű vételi és eladási megbízások” a CFD kereskedés szempontjából azonos CFD-re vonatkozóan 
az Ügyfélszámlán nyitott azonos Ügylet méretű hosszú és rövid távú pozíciókat jelenti.  

„Szükséges marzs” a CFD kereskedés szempontjából a Társaság számára a Nyitott pozíciók 
fenntartásához szükséges marzsot (fedezetet) jelenti.  

„Szabályos méretű eladás” a CFD kereskedés szempontjából az a maximális számú Alapeszköz egység, 
amelyet a Társaság az Ügylet végrehajtása céljából átad.  

„Nyitott pozíció” bármely Hosszú távú pozíció illetve Rövid távú pozíció, amely még nem Teljesült 
Ügylet.  

„Megbízás” az Ügyfél által adott utasítás a Pénzügyi eszközök kereskedelmére.  

“Felek” az Ügyfél Megállapodást kötő felek – vagyis, a Társaság és az Ügyfél.  

“Platform” a Társaság által üzemeltetett és fenntartott elektronikus mechanizmus, amely egy 
kereskedő platformból, a számítógépes eszközökből, a szoftverekből, az adatbázisokból, a 
telekommunikációs hardverekből, a programokból és a technikai rendszerekből épül fel, amelyek az 
Ügyfél számára lehetővé teszik a kereskedést az Ügyfélszámlán keresztül a Pénzügyi eszközökkel.  

„Professzionális Ügyfél” a CySEC Szabályzat céljából az Ügyfél Besorolás Szabályzata alapján 
„Professzionális Ügyfél”-nek minősített ügyfél.  

„Megbízás szintje” a CFD kereskedés szempontjából a Megbízásban rögzített ár.  

„Jegyzés” egy meghatározott Alapeszköz aktuális árára vonatkozó információt jelenti, Vételi ajánlat, 
illetve Eladási árfolyamok formájában.  

„Jegyzett valuta” a Valutapár második valuta tagja, amelyet az Ügyfél az Alapvalutáért vehet meg vagy 
adhat el.  

„Jegyzett alapvaluta” a CFD kereskedés kapcsán, a Szerveren tárolt jegyzett valutaáramlásra vonatkozó 
információkat jelenti.  

„Jegyzett valutaáramlás” az egyes CFD-k vonatkozásában a jegyzések áramlása a Platformon.  

“Lakossági ügyfél” a CySEC Szabályzat céljából a “Lakossági ügyfél”, az Ügyfél Besorolás 
Szabályzatának megfelelően.  

„Szolgáltatások” azokat a Szolgáltatásokat jelenti, amelyeket a Társaság kínál, az Ügyfél Megállapodás 
6.1-es pontjában rögzítettek szerint.  

„Rövid távú pozíció” a CFD kereskedés szempontjából az eladási pozíció, amely felértékelődik, ha a 
tevékenység alapjául szolgáló piaci árak esnek. A Valutapárok tekintetében, például: az Alapvaluta 
eladása a Jegyzett valuta ellenében. Rövid távú pozíció a Hosszú távú pozíció ellentéte.  
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„Szignál Szolgáltató“ egy olyan személy, aki megállapodott a Társasággal arról, hogy kereskedéséről 
információt nyújt, melyet más Ügyfelek követhetnek az Automatikus Megbízásokon keresztül. 

„Csúszás” egy CFD Ügylet várható ára és azon ár közötti különbség, amelyen az Ügylet ténylegesen 
megvalósul. A Csúszás bizonytalan időszakok során fordul elő nagyobb gyakorisággal (például 
bizonyos hírek hatására), amely miatt egy Megbízás végrehajtása meghatározott áron lehetetlenné 
válik, amikor a piaci megbízásokat vesszük igénybe, valamint olyankor, amikor nagy volumenű 
Megbízásokat hajtunk végre, amikor esetleg nincsen elegendő kamat a kívánt árszinten ahhoz, hogy 
fenntartsuk a kereskedés elvárt árszintjét.  

„Közösségi Kereskedés“ az Automatikus Megbízáson keresztül végrehajtott  CFD kereskedést jelenti, 
amikor az Ügyfél követi/másolja egy Szignál Szolgáltató kereskedési tevékenységét, ahelyett, hogy 
manuálisan, saját maga adna megbízásokat.  

“Árfolyam-különbözet” a CFD kereskedés szempontjából egy Alapeszköz Eladási árfolyama és a Vételi 
árfolyama közötti különbséget jelenti a CFD-ben, azonos időpontban.  

“Csereügylet, vagy átvitel következő időszakra” a CFD kereskedés szempontjából kamat hozzáadást, 
vagy levonást jelent abból a célból, hogy egyik napról a másikra nyitva tartsunk egy pozíciót.  

„Feltételek” és vagy „Üzleti Feltételek” a kereskedés végrehajtásával összefüggő tevékenységek 
összességére vonatkozó Általános üzleti feltételek.  

„Elmaradás megszüntetése” a CFD kereskedésben egy olyan veszteség megszüntető 
(veszteségmaximalizáló) megbízást jelent, amelyet a piaci ár alatti százalék szintre állítanak be - egy 
Hosszú távú pozícióhoz. Az veszteségmaximalizáló árat az ár ingadozásához igazítják. Az eladás 
elmaradást megszüntető megbízással a stopárat a piaci ár alatti rögzített összegre állítják be, a hozzá 
kapcsolódó „elmaradás" összegével. A piaci ár emelkedésével, a stopár az elmaradás összegével 
emelkedik, amennyiben azonban esik a valutapár ára, a veszteségmegszüntető ár nem változik, és a 
piaci megbízást akkor adják be, amikor a stopárat elérik. Az Elmaradást megszüntető Megbízást nem 
minden esetben lehet a Társaság Platformján végrehajtani.  

“Ügylet mérete” a CFD kereskedés szempontjából a Tétel mérete és a Tételek számának a szorzata.  

“Alapeszköz” a CFD-ben az a tárgy, illetve Alapeszköz, amely lehet Valutapár, Határidős ügylet, Fém, 
Törzsrészvény index, Részvény és Árucikk. Érthető módon a lista változhat, így az Ügyfeleknek a 
Platformon minden alkalommal ismét rögzítenie kell a tárgyat.  

„Tevékenység alapjául szolgáló piac” az a piac, ahol a CFD Alapeszközének kereskedelme zajlik.  

„Weblap” a Társaság honlapja a www.goldenburggroup.eu valamint minden egyéb, a Társaság által, 
saját márkája részére fenntartott honlap.  

„Írásbeli értesítés” az Ügyfél Megállapodás 17.3. és 17.4. pontjában rögzített jelentésnek megfelelően 
értelmezendő.  

2.2. A fenti kifejezések egyes-, és többes számban is azonos jelentéssel bírnak. A szavak hímnemben, és 

nőnemben is ugyanúgy értelmezendők. A személyekre utaló szavak, ugyanúgy jelentik a vállalatokat, 

társas vállalkozásokat, illetve minden egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szerveket, illetve 

egyéb jogi személyiséggel bíró társaságokat, és viszont.  

2.3. A bekezdések címei a szövegben kizárólag a könnyebb eligazodást szolgálják, a Megállapodás 

értelmezésében nem játszanak szerepet. 
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2.4. A nagybetűs, itt nem definiált kifejezések jelentése megegyezik a CySec Szabályzatban 

meghatározott jelentéssel. 

2.5. A törvényekre, jogszabályokra vonatkozó hivatkozások, ezek módosításaira, kiegészítéseire, 

összevonására, ismételt törvénybe iktatására, illetve hatálytalanításuk esetén a helyükbe lépő 

törvényekre, illetve jogszabályokra is érvényesek, az összes megjegyzésként említett útmutatás, 

irányelv, törvényen alapuló jogi iratok, előírások, illetve megbízások, amelyek e, illetve bármely 

törvényi rendelkezés alapján készülnek, és amelynek bármelyik törvényi rendelkezését ismételten 

törvénybe iktatják, hatálytalanítják, vagy módosítják.  

3. Alkalmazás és kezdés 

3.1. Miután az Ügyfél kitölti és benyújtja az Ügyfélszámla igénylő nyomtatványt a Társaság által, a 

belső ellenőrzések elvégzése céljából előírt összes egyéb azonosító irattal együtt, a Társaság értesítést 

küld írásban az Ügyfélnek arról, hogy elfogadta-e a Társaság az igényét, és a Társaság Ügyfelévé válhat-

e. Érthető okok miatt, a Társaságtól nem várható el (és a Vonatkozó Előírások miatt nem is teheti), 

hogy Ügyfeleként elfogadjon bárkit, mindaddig, amíg meg nem kapja a Társaság az általa előírt összes 

iratot az igénylőtől, megfelelő módon, és hiánytalanul kitöltve, valamint alkalmasnak nem találja a 

Társaság az igénylőt a belső ellenőrzések elvégzése alapján (ide sorolva egyebek között a pénzmosás 

ellenőrzését, a megfelelőség, illetve alkalmasság megvizsgálását, az esettől függően). A Felek 

egyetértenek továbbá abban, hogy a Társaság fenntartja a jogot, hogy az elfogadáshoz további 

követelményeket támasszon átvilágítás céljából az Ügyféllel szemben, amennyiben az igénylő bizonyos 

országok lakosa.  

3.2. A szerződés akkor lép hatályba, amikor az Ügyfél kézhez vette a Cég által küldött értesítést (i), 

melyben a cég felvilágosítja az ügyfelet arra vonatkozóan, hogy ügyfelének fogadta, vagy hogy egy 

ügyfélszámla lett nyitva a számára, és/vagy (ii) arra vonatkozó értesítés, hogy egy cselekedet egy 

ügyfélszámla kinyitásához vezetett.  

4. Az Ügyfél Besorolása  

4.1. A Vonatkozó Előírások értelmében a Társaságnak a következő ügyfél kategóriákba kell besorolnia 

az Ügyfeleit: Lakossági Ügyfél, Professzionális Ügyfél, vagy Potenciális szerződő fél. A besorolás az 

Ügyfél által az Ügyfélszámla igénylő nyomtatványon megadott információk alapján történik, és az 

Ügyfél Besorolás Szabályzatában ismertetett kategorizálás módjától függ. A jelen Megállapodás 

elfogadásával az Ügyfél elfogadja az ügyfél besorolási mód alkalmazását is. A Társaság a Vonatkozó 

Előírásoknak megfelelően tájékoztatja majd az Ügyfélt arról, hogy melyik ügyfél kategóriába van 

besorolva. Az Ügyfél igényelheti másik kategóriába sorolását. A kiskereskedelmi ügyfélként való 

kategorizálás nagyobb védelmet nyújt. A kiskereskedelmi partnerek az érvényes jogszabályok 

értelmében több információra jogosultak. A cég nem léphet olyan tranzakciókba a kiskereskedelmi 

partnerekkel, melyek a pénzügyi biztosítások átruházását célozzák meg. Úgyszintén tiltottak az olyan 

jutalmazási gyakorlatok, melyek arra ösztönöznék a cég alkalmazottait, hogy egy olyan pénzügyi 

eszközt ajánljanak a kiskereskedelmi ügyfeleknek, ami eltér attól, amit a Cég ajánlana, és jobban 

megfelelne az Ügyfél igényeinek. A szakmai ügyfelek és a jogosult szerződő felek esetében a Cég 

megállapodhat abban, hogy az alkalmazandó jogszabályok értelmében korlátozottabb információkat 

nyújtson.  



 
 

 
GOLDENBURG GROUP LTD   

1 Siafi Street Telefon: +357 2503 0299 Fax: +357 2403 0076 

Porto Bello BLD info@topforex.com  IČO: HE328474 

3042 Limassol, Cyprus www.topforex.com DIČ: 12328474D 

   

TopForex is a registered brand name of Goldenburg Group Limited, a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised                                         
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF Licence No 242/14. 

 

4.2. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Ügyfél besorolásakor és a vele folytatott kereskedés során a Társaság 

az Ügyfél által az Ügyfélszámla igénylő nyomtatványon megadott információk pontosságára, 

teljeségére, és helyességére hagyatkozik, és az Ügyfél a felelős azért, hogy haladéktalanul írásban 

tájékoztassa a Társaságot, ha ezekben az adatokban, ezt követően bármikor változás következik be.  

4.3. A felek elfogadják, hogy a Társaságnak jogában áll felülvizsgálni az Ügyfél Besorolását, és 

amennyiben szükségesnek tartja, megváltoztathatja ezt a Besorolást (a Vonatkozó Előírások alapján).  

5. Kiértékelés  

5.1. Az ügyfél megrendelésekre vonatkozó átvételi, közvetítési és végrehajtási szolgáltatások nyújtása 

során, az érvényes jogszabályok értelmében, a Cég köteles az adott pénzügyi eszközre vagy 

szolgáltatásra vonatkozóan az ügyfél tudásával és a befektetési területeken való jártasságával 

kapcsolatos információkat keresni az ügyfelekről, vagy potenciális ügyfelekről (pl. a számlanyitási 

kérelem alapján), valamint az Ügyfél pénzügyi helyzetéről, a veszteségek elbírásának képességéről, a 

befektetési céljairól, beleértve a rizikó iránti toleranciáját, annak érdekében, hogy képes legyen arra, 

hogy ezen információk alapján olyan befektetési szolgáltatásokat és eszközöket ajánljon az Ügyfélnek, 

melyek megfelelnek ezen igényeinek (megfelelőségi teszt), és főként olyanokat, melyek összhangban 

vannak a rizikótoleranciájával és veszteségtűrő képességével. Abban az esetben, ha az ügyfél, vagy a 

leendő ügyfél nem kívánja a tudásával, jártasságával, veszteségtűrő képességével és 

rizikótoleranciájával kapcsolatos információkat megosztani, a Cég nem fogja tudni megállapítani, hogy 

melyik pénzügyi szolgáltatás felel meg a számára. A Cég jogosult arra, hogy a saját belátása szerint 

további információkat kérjen a kliensre vonatkozóan, és/vagy hogy az Ügyfél által megadott adatok 

frissítését kérvényezze, ahányszor csak szükségesnek ítéli. A Cég feltételezi, hogy az Ügyfél által 

megadott információk valósak és konkrétak, és a Cég nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben 

abban az esetben, ha ezek az adatok hiányosak, félrevezetőek, megváltoznak, vagy pedig az 

aktualitásukat veszítik, és az érvényes jogszabályok értelmében úgy lesz ítélve, hogy a Cég eleget tett a 

jogszabályi kötelességeinek, amennyiben az Ügyfél nem értesíti a Céget az ilyen változtatásokra 

vonatkozóan. 

5.2. A befektetési tanácsadási és/vagy a portfólió menedzsment szolgáltatások nyújtása során, az 

érvényes jogszabályok értelmében, a Cég köteles az adott pénzügyi eszközre, vagy szolgáltatásra 

vonatkozóan az ügyfél tudásával és a befektetési területeken való jártasságával kapcsolatos 

információkat keresni az ügyfelekről, vagy potenciális ügyfelekről (pl. a számlanyitási kérelem 

alapján), valamint az Ügyfél pénzügyi helyzetéről, a veszteségek elbírásának képességéről, a befektetési 

céljairól, beleértve a rizikó iránti toleranciáját, annak érdekében, hogy képes legyen arra, hogy ezen 

információk alapján olyan befektetési szolgáltatásokat és eszközöket ajánljon az Ügyfélnek, melyek 

megfelelnek ezen igényeinek (megfelelőségi teszt), és főként olyanokat, amelyek összhangban vannak a 

rizikótoleranciájával és veszteségtűrő képességével. Abban az esetben, ha a Cég egy olyan befektetési 

tanácsot ad, amiben egy adott termék- vagy szolgáltatáscsomagot ajánl,  gondoskodnia kell arról, hogy 

az adott csomag megfeleljen az Ügyfélnek, és lehetővé teszi a cég számára, hogy az Ügyfél legjobb 

érdekét szem előtt tartva cselekedjen. A Cég jogosult arra, hogy a saját belátása szerint további 

információkat kérjen a kliensre vonatkozóan, és/vagy hogy az Ügyfél által megadott adatok frissítését 

kérvényezze, ahányszor csak szükségesnek ítéli. A Cég feltételezi, hogy az Ügyfél által megadott 

információk valósak és konkrétak, és a Cég nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben abban az 

esetben, ha ezek az adatok hiányosak, félrevezetőek, megváltoznak, vagy pedig az aktualitásukat 

veszítik, és az érvényes jogszabályok értelmében úgy lesz ítélve, hogy a Cég eleget tett a jogszabályi 
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kötelességeinek, amennyiben az Ügyfél nem értesíti a Céget az ilyen változtatásokra vonatkozóan. 

Abban az esetben, ha az Ügyfél közösségi kereskedelmet folytat, a Cég az ügyfélre vonatkozóan csak a 

saját értékelését  fogja figyelembe venni, és csak olyan Jelszolgáltatóknak fog teret engedni, akiknek a 

preferenciáik és célkitűzéseik megegyeznek a szolgáltatás fő jellemzőivel.  

6. Szolgáltatások  

6.1. Ez a megállapodás a következő, a Társaság által az Ügyfél számára nyújtandó befektetési és 

kiegészítő szolgáltatások nyújtására terjed ki: 

(a) Az Ügyfél által adott Megbízások fogadása, és átvezetése a Társaság által időről-időre kínált 

Pénzügyi Eszközökben.  

(b) A Társaság által kínált Pénzügyi Eszközökben a Megbízások végrehajtása időről-időre.  

(c) Portfoliókezelés  

(d) Készpénz / fedezet menedzsment szerint a lenti 12. pont értelmében. 

(d) Külföldi valuta Szolgáltatások, amennyiben hozzá vannak társítva a megbízás fogadás és továbbítás 

szolgáltatásához a 6.1. (a), (b), (c) és (d) pontoknak megfelelően.  

6.2. A Társaság egy, vagy több Ügyfélszámlát nyit az Ügyfél részére, és a rendelkezésére bocsátja a 

Hozzáférési adatokat, hogy lehetővé tegye számára a Platform elérését, és a megbízások kézi leadását 

és/vagy az Automatikus Kereskedésben való részvételt. 

6.3  Rögzíteni kell, hogy a 6.1 alatt található szolgáltatások közül nem mindegyik érhető el minden 

egyes Ügyfél számára.  

6.4. Ha CFD-kkel kereskedik, nem lehet átvenni vagy megőrizni a mögöttes eszközt, melyre a CFD utal.  

6.5 A felek egyetértenek abban, hogy a Társaságnak jogában áll az Ügyfél azon kérését elutasítani, hogy 

CFD-vel is kereskedjen, és az ilyen Ügyfél, a Társaság döntése alapján, csak CFD-vel kereskedhet.  

7. Tanácsadás és magyarázat  

7.1. Amennyiben a Társaság és az Ügyfél nem egyezett meg erről írásban, a Társaság nem nyújt az 

Ügyfél számára semmilyen formában befektetési tanácsadást. Az Ügyfél egyedül, a saját megítélésére 

alapozva hozza meg a döntést arról, hogyan fogja kezelni az Ügyfélszámláját, és mire ad Megbízásokat.  

7.2. A Társaságnak nem kötelessége, hogy az Ügyfélt jogi, adózási, vagy egyéb tanácsokkal lássa el az 

Ügyletek vonatkozásában. Az Ügyfél kikérheti független tanácsadó véleményét, mielőtt belemenne egy 

Ügyletbe.  

7.3. A Társaság időről-időre, és a saját belátása szerint információval, javaslatokkal, hírekkel, piaci 

fejtegetésekkel, illetve egyéb tájékoztatással (a továbbiakban „Információ“) látja el az Ügyfelet azonban 

ez nem része az Ügyfél számára nyújtott Szolgáltatásoknak. Az Információ megjelenhet a weboldalon 

és/vagy küldhetik hírlevelekben minden előfizető részére. Amennyiben ilyen információkat nyújt:  

(a) A Társaság nem vállal felelősséget ezekért az információkért.  
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(b) A Társaság nem nyújt védelmet, jótállást, illetve garanciát az információk pontosságát, helyességét, 

vagy teljességét illetően, illetve az ezekkel kapcsolatos bármely Ügylet adóvonzatáért, illetve jogi 

következményeiért.  

(c) Ezt a tájékoztatást egyedül azért nyújtja, hogy segítsen az Ügyfélnek önállóan meghozni a 

befektetéssel kapcsolatos döntéseket, de nem jelent az Ügyfél számára nyújtott befektetési tanácsadást, 

vagy kéretlen pénzügyi reklámokat. 

(d) Amennyiben a dokumentum korlátozást tartalmaz, személyt, vagy személy kategóriát illetően, 

akinek az adott dokumentum szól, vagy ki kapja, az Ügyfél egyetért azzal, hogy nem adja tovább ilyen 

személynek, vagy személy kategóriának.  

(e) Az Ügyfél elfogadja, hogy az elküldés előtt a Társaság esetleg maga járt el úgy, hogy felhasználja 

azokat az információkat, vagy azt, amin az információ alapszik. A Társaság nem figyeli, hogy az mikor 

kapja meg az Ügyfél az információt, és nem áll módjában garantálni azt sem, hogy ugyanakkor kapja 

majd meg az információt, mint a többi ügyfél.  

7.4. A felek egyetértenek abban, hogy a Társaság által rendelkezésre bocsájtott piaci kommentárok, 

hírek, és egyéb információk, tájékoztatások, külön értesítés nélkül bármikor módosíthatók, vagy akár 

visszavonhatók.  

8. Platform  

8.1. Az Ügyfél a felelős kizárólag azért, hogy rendelkezésre álljanak, és jó karban legyenek tartva a 

Platform(ok)hoz való hozzáféréshez, és használatához szükséges, kompatibilis felszerelések, 

berendezések, amely magában foglal legalább egy személyi számítógépet, vagy mobil telefont, illetve 

táblagépet (attól függően, hogy melyik Platformot használja), internet hozzáférést bármilyen eszközzel, 

és telefonvonalat, vagy egyéb hozzáférést biztosító vonalat. Az internet hozzáférés elengedhetetlen a 

tevékenység folytatásához, és az Ügyfél a felelős kizárólag azért, hogy fizesse az internetdíjakat.  

8.2. Az Ügyfél kijelenti, és szavatolja, hogy installálta, és beüzemelte a számítógép, táblagépe, illetve 

mobil telefonja védelme, és integritása érdekében a védelmet szolgáló eszközöket, és megtette a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megfelelő módon biztosítsa a rendszere védelmét 

számítógép vírusokkal, és egyéb hasonló ártalmas, vagy alkalmatlan anyagokkal, eszközökkel, 

információkkal vagy adatokkal szemben, amelyek potenciális ártalmat jelenthetnek a Társaság 

weboldalára, a Platform(ok)ra, vagy egyéb rendszereire nézve. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy 

megvédi a Társaság Platformjait a személyi számítógépéről, mobil telefonjáról, vagy táblagépéről 

jogtalanul továbbított számítógép vírusoktól, illetve és egyéb hasonló ártalmas, vagy alkalmatlan 

anyagokkal, eszközökkel szemben.  

8.3. A Társaság nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben, amennyiben a számítógép rendszere, 

vagy mobil telefonja, illetve táblagépe meghibásodik, károsodik, vagy tönkremegy, és/vagy formatálja 

az ezeken az eszközökön tárolt adatait. Továbbá a Társaság nem vonható felelősségre, ha az Ügyfél 

késedelmet szenved, és bármilyen egyéb formában probléma merül fel az adatai integritása 

tekintetében, amelyek a hardver konfigurációja, vagy rossz kezelése eredményeként jelentkeznek. 

8.4. A Társaság nem vállal felelősséget a kommunikációban bekövetkező megszakadásokért, 

késedelemért, vagy problémáért, amelyet az Ügyfél a Platform(ok) használata közben tapasztal.  
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8.5. A Társaságnak a Megbízásokat a Platform(ok)on adja le, a Hozzáférési adatok felhasználásával, az 

Ügyfél kompatibilis személyi számítógépén keresztül, amely az internetre csatlakozik. A Felek 

megállapodnak, és egyetértenek abban, hogy a Társaságnak jogában áll minden további megerősítés 

nélkül eljárni, és megbízni a Hozzáférési adatok felhasználásával, a Kereskedő Platformon az Ügyfél 

által leadott Megbízásokra, és ezek a Megbízások az Ügyfélre nézve kötelező érvényűek.  

9. Az Ügyfél Megbízások végrehajtása  

9.1. Az ügyfélmegbízások végrehajtása az Üzletszabályzat és az Összefoglaló Legjobb Érdeklődési és 

Megrendelési Végrehajtási Irányelvek szerint történik, amelyek a Weboldalon elérhetők és időről időre 

frissíthetők. 

9.2 Abban az esetben, ha az Ügyfél jogi személy, köteles jogi személyazonosítót beszerezni a megfelelő 

jogi személyiséggel rendelkező hatóságtól, amely jogi személyazonosító adatokat szolgáltat. A jogi 

személy esetében a Cég (az alkalmazandó szabályzatok értelmében) nem hajthat végre tranzakciókat az 

Ügyféllel abban az esetben, ha ez nem rendelkezik jogi személyazonosítóval. 

10. Mulasztás esetei  

10.1. Az alábbiak mindegyike „Mulasztás esetét” képezi:  

(a) Az Ügyfél elmulasztja teljesíteni a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit.  

(b) Ha a Ciprusi Csődtörvény, vagy ezzel egyenértékű törvény értelmében másik illetékességben (ha az 

Ügyfél magánszemély) az Ügyfélre vonatkozóan kérvényt nyújtanak be, ha társas vállalkozás, egy vagy 

több társ vonatkozásában, illetve ha egy társaságot, egy csődgondnokot, vagyonkezelőt, adminisztratív 

felszámolót, vagy hasonló tisztségviselőt jelölnek, illetve rendelnek ki, illetve ha az Ügyfél 

megegyezésre jut az Ügyfél hitelezőivel, illetve bármilyen, a fentiekhez hasonlatos, illetve ezeknek 

megfelelő eljárást indítanak az Ügyfél vonatkozásában.  

(c) Az Ügyfél nem tudja kifizetni az Ügyfél adósságait, amikor azok kifizetése esedékessé válik.  

(d) Amikor a 22. pontban az Ügyfél által tett kijelentések, vagy szavatolások bármelyike valótlan, vagy 

valótlanná válik. 

(e) Az Ügyfél (ha az Ügyfél magánszemély) elhalálozik, távolmaradónak nyilvánítják, vagy 

beszámíthatatlanná válik.  

(f) Bármilyen egyéb körülmény esetén, amikor a Társaság indokoltan úgy véli, hogy szükséges, vagy 

kívánatos a 10.2. pontban rögzített intézkedések szerint eljárnia.  

(g) A 10.2. pontban rögzített valamelyik intézkedést az illetékes szabályozó hatóságnak, testületnek, 

vagy bíróságnak kell foganatosítania.   

(h) Az Ügyfél belekeveri a Társaságot valamilyen csalásba, jogtalanságban, vagy a Vonatkozó Előírások 

megszegésébe, illetve a Társaság i van téve annak a kockázatnak, hogy csalásba, jogtalanságba, vagy a 

Vonatkozó Előírások megszegésébe belekeveredik, ha továbbra is folytatja a Szolgáltatásnyújtást az 

Ügyfél számára, akkor is, ha ez nem Ügyfél bűne.  
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(i) Olyan esetekben, amikor az Ügyfél lényegesen megsérti a Ciprusi Köztársaság, vagy a kereskedelmi 

tevékenységei felett vagy az Ügyfél felett illetékességgel rendelkező más ország törvényei által rögzített 

követelményeket, lényeges kiemelni a Társaság.  

(j) Ha a Társaság azt gyanítja, hogy az Ügyfél pénzmosás tevékenységével, vagy a terrorizmus 

finanszírozásával, illetve kártyacsalással, vagy egyéb bűncselekménnyel vesz részt.  

(k) A Társaság okkal gyanítja, hogy az Ügyfél a Szerződési Feltételekben rögzített tiltott tevékenységet 

hajtott végre. 

(l) A Társaság indokoltan azt gyanítja, hogy az Ügyfél Kereskedési Visszaélést hajtott végre. 

(m) A Társaság okkal gyanítja, hogy az Ügyfél tisztességtelenül nyitotta az Ügyfélszámlát.  

(n) A Társaság okkal gyanítja, hogy az Ügyfél hamisítást követett el, vagy lopott kártyát használt 

fedezetül az Ügyfélszámla nyitásához.  

10.2. Amennyiben Mulasztás történik a Társaság saját belátása szerint, bármikor, és előzetes Írásbeli 

figyelmeztetés nélkül végrehajthatja az alábbi intézkedések bármelyikét:  

(a) Azonnali hatállyal megszünteti a jelen Megállapodást, anélkül, hogy erről külön értesítené az 

Ügyfélt.  

(b) Törli a Nyitott pozíciókat.  

(c) Ideiglenesen, vagy tartósan gátolja a hozzáférést a Platform(ok)hoz, vagy felfüggeszti, illetve letiltja 

a Platform(ok) funkcióinak működését.  

(d) Elutasítja, megtagadja, vagy elhárítja az Ügyfél Megbízásának a továbbítását, vagy végrehajtását.  

(e) Korlátozza az Ügyfél kereskedelmi tevékenységét.  

(f) Csalás esetén átirányítja a pénzt a valódi tulajdonosának, illetve az adott ország 

jogalkalmazó/rendfenntartó szerve utasításainak megfelelően jár el.  

 (g) Visszaélésen alapuló, vagy mesterséges intelligencia alkalmazásával bonyolított kereskedésekből 

származó nyereségeket, illetve az intelligencia alkalmazást vagy robotot törli az Ügyfélszámláról.  

(h) A Társaságot ért veszteségek miatt jogi intézkedésekhez folyamodik.  

11. Kereskedelmi megerősítések és jelentések  

11.1. A Cég köteles az Ügyfelet megfelelő módon informálni a rendeléseivel kapcsolatosan. Emiatt a Cég 

az Ügyfél számára az Ügyfél által használt platformo(ko)n online hozzáférést biztosít az Ügyfélszámlája 

révén, amely elegendő információt nyújt ahhoz, hogy megfeleljen a CySEC Szabályoknak és az 

Alkalmazandó Jogszabályoknak és az ügyfél jelentési követelményeknek. 

11.2 A Társaság haladéktalanul köteles tartós adathordozón az Ügyfél rendelkezésére bocsátani a 

Megrendelés végrehajtásával kapcsolatos alapvető információkat. 
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11.3 Az érvényben lévő jogszabályokkal összhangban a Cég egy fenntartható kommunikációs médium 

segítségével fog a Kliensnek egy értesítést küldeni a Megrendelés végrehajtására vonatkozóan, amilyen 

hamar csak lehetséges, és legkésőbb a végrehajtást követő első munkanapon, abban az esetben pedig, 

ha a végrehajtást egy harmadik fél vitelezi ki, a harmadik féltől kapott visszaigazolást követő első 

munkanapon. Ez az értesítés magába foglalja az Alkalmazandó Szabályzatokban megadott 

információkat, kivéve a következő információkat, amelyek az összes megrendelésen megtalálhatók: 

a) [A vállalat azonosítása] 

b) [A tranzakció napja] 

c) [A rendelet típusa] 

d) [Eszköz azonosítója] 

e) [A megbízás jellege, pl. vesz/elad] 

f)  [A mennyiség, az egységár és a teljes ellenérték] 

g) [A jutalékok és kiadások teljes összege] 

11.4 Továbbá kérés esetén a Cég tájékoztatja az Ügyfelet megrendelésének az állapotáról. 

11.5. Ha az Ügyfélnek oka van feltételezni, hogy a jelentés/kereskedelem visszaigazolása nem 

megfelelő, vagy ha az Ügyfél nem kapta meg időben a jelentést/kereskedelmi visszaigazolást, akkor az 

Ügyfélnek fel kell vennie a kapcsolatot a Céggel 10 (tíz) munkanapon belül attól a dátumtól számítva, 

hogy az értesítés ki lett küldve, vagy ki kellett volna legyen küldve. Abban az esetben, ha ezen az 

időszakon belül a Kliens nem emel kifogást, az értesítés tartalma elfogadottnak minősül. 

11.6 A Cég a Tranzakciótól függően és az Alkalmazandó Jogszabályok függvényében, amennyiben 

szükséges, jelenteni fogja az adott Tranzakciókat a kompetens hatóságnak, a lehető leggyorsabban, de 

legkésőbb a következő munkanap lezárásával. 

11.7 A Társaság évente közzéteszi az Alkalmazandó Szabályzatban előírt végrehajtási helyszínekre 

vonatkozó információkat géppel olvasható elektronikus formátumban, melyet az Ügyfél letölthet.  

12. Az Ügyfél Pénzkezelési Szabályzata  

12.1. A Társaság minden hozzá beérkező ügyfélpénzt haladéktalanul egy vagy több elkülönített 

ügyfélszámlán (“ügyfél számlák" jelöléssel) helyez el, megbízható pénzintézeteknél (Cipruson vagy az 

EGT-n belül vagy kívül), mint például egy harmadik országban található hitelintézetnél vagy banknál. 

Ügyfél elfogadja, hogy a Társaság saját nevén, pénzügyi szolgáltatóknál kereskedői számlákat tarthat 

fent, melyeket az Ügyfelek ügyleteinek rendezésére használ. Mindazonáltal, a félreértések elkerülése 

érdekében megjegyzendő, hogy ezeket a számlákat nem használják ügyfélpénz megőrzésére, kizárólag 

fizetési tranzakciók rendezésére. 

12.2. Az alkalmazandó szabályoknak megfelelően a Cégnek kellő szakértelemmel, alapossággal és 

gondossággal kell eljárnia a pénzintézetek kiválasztásában, kinevezésében és időszakos 

felülvizsgálatában (ezen Ügyfélszerződés 12.1. pontjában), valamint az Ügyfél pénzének kezelésére 
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vonatkozóan. A Cég figyelembe veszi az ilyen intézmények szaktudását és piaci hírnevét az Ügyfél 

jogainak és diverzifikációjának a biztosítása érdekében,  valamint az Ügyfél pénzének megtartásával 

kapcsolatos jogi vagy szabályozási követelményeket, illetve piaci gyakorlatokat, amelyek hátrányosan 

befolyásolhatják az Ügyfél jogait. A diverzifikációs követelmények nem vonatkoznak az ügyfél azon 

pénzére, mely egy harmadik félnél lett elhelyezve, azzal a céllal, hogy az ügyfél számára egy tranzakció 

legyen végrehajtva. 

12.3. Az érvényes jogszabályokkal összhangban, az Ügyfélpénz biztonságos megőrzése érdekében a 

Társaság: 

(a) nyilvántartást vezet, mely szükséges ahhoz, hogy meg tudja különböztetni az Ügyfél eszközeit a 

saját-, és más Ügyfelek eszközeitől; és ennek a nyilvántartásnak pontosnak kell lennie, és az Ügyfél 

pénzével meg kell egyeznie; 

(b) rendszeresen egyeztetik a belső számlákat és nyilvántartásokat, valamint azon harmadik személyek 

nyilvántartásait, akiknél ezeket az eszközöket tartják; 

(c) köteles mindenkor az Ügyfél pénzét elkülönítve tartani a Társaság saját pénzétől; 

(d) nem használja az Ügyfél pénzét során saját üzleti céljaira; 

(e) megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az Ügyfél pénzt letétbe helyező pénzintézet 

(az Ügyfél Megállapodás 12.2 pontja szerint) az Ügyfél pénzét a Társaság pénzétől elkülönített, 

azonosított számlán/számlákon tartja; 

(f) pontjában megfelelő szervezeti megoldásokat vezet be annak érdekében, hogy minimalizálja az 

Ügyfélpénz elvesztésének vagy csökkenésének kockázatát, melyet visszaélés, csalás, nem megfelelő 

nyilvántartás vezetése, illetve gondatlanság okozhat. 

12.4. A Cég köteles kellő szakértelemmel és gondossággal eljárni a jelen szerződés 12.2 pontjával 

összhangban történő pénzügyi intézmények kiválasztása során. A Társaság figyelembe veszi az ilyen 

intézmények szaktudását és piaci hírnevét az Ügyfél jogainak védelme, valamint az Ügyfél pénzének 

megtartásával kapcsolatos olyan jogi vagy szabályozási követelmények vagy piaci gyakorlatok 

figyelembevételével, amelyek hátrányosan érinthetik az Ügyfél jogait. Ugyanakkor magától értetődő, 

hogy vannak olyan körülmények, amelyek nem tartoznak a Cég hatáskörébe, ezért a Cég nem vállal 

felelősséget az olyan Pénzügyi Intézmények  fizetésképtelenségéért, analóg eljárásaiért, vagy csődjéért, 

ahol az Ügyfél pénzét őrzik. 

12.5. A pénzintézet (az Ügyfél Megállapodás 12.2 pontja szerint) ahol az ügyfél pénze tárolásra kerül, 

lehet Cipruson vagy az EGK-n kívül. Elfogadott, hogy az ilyen, Cipruson és az EGK-n kívül lévő 

pénzintézetekre vonatkozó jogi és szabályozási rendszerek eltérőek a ciprusi vagy az EGK 

rendszerektől, tehát fizetésképtelenség, vagy a harmadik személynek más, ezzel egyenértékű 

kötelezettségszegése esetén az ügyfél pénzét eltérő módon kezelhetik, mintha a pénzt egy ciprusi, 

elkülönített számlán tartották volna. 

12.6. A pénzintézet, amelynek a Társaság a pénzösszeget átadja az Ügyfél pénzét (az Ügyfél 
Megállapodás 12.2 pontja szerint), tarthatja azt gyűjtőszámlán is. Így fizetésképtelenség vagy a 
pénzintézethez kapcsolódó más hasonló eljárás esetén a Társaság csak fedezet nélküli követelést adhat 
ki az Ügyfél védelmében, és az Ügyfél ki lesz téve annak a veszélynek, hogy a pénzösszeg, amit a 
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Társaság a pénzintézettől megszerez, nem lesz elegendő az érintett számlán lévő követelések 
kielégítésére.  
 
12.7. A Társaság az Ügyfél pénzét, valamint más ügyfelek pénzeit azonos számlán tarthatja (azaz, 

gyűjtőszámlán).  

12.8. A Társaság nem ad számot az Ügyfél felé az Ügyfél pénze után befolyt (a jelen Megállapodás 

értelmében az Ügyfélszámlá(k)ról lebonyolított kereskedelmi Ügyletekből befolyt nyereségtől eltérő) 

nyereségről, vagy kamatról és az Ügyfél lemond a kamatokat illető jogokról.  

12.9. A Társaság az Ügyfél pénzét egynapos letétekben is elhelyezheti, és megtarthatja az ezért járó 

kamatot.  

12.10. A Társaság a Befektetők Kártérítési Alapjának (Investors Compensation Fund - ICF) a tagja. Így 

a Besorolásától függően, az Ügyfél jogosult lehet kompenzációra az ICF-től abban az esetben, ha a 

Társaság képtelen eleget tenni a kötelezettségeinek. Erre vonatkozóan bővebb információt tartalmaz a 

Társaság dokumentuma, amely a „Befektetők Kártérítési Alapja” címet visel, és megtalálható 

a weboldalon.  

12.11. A Felek megállapodnak, hogy a Társaságnak jogában áll átruházni az Ügyfél pénzét jogutódokra, 

illetve kedvezményezettekre, vagy vevőkre, az Ügyfél Megállapodás 27.2. bekezdésének céljából, 

melyről tíz (10) Munkanappal ezt megelőzően az Ügyfélnek írásbeli értesítést kell küldenie. 

12.12. A Cég nem köthet címátruházási pénzügyi biztosítékot a kiskereskedelmi ügyfelekkel az ilyen 

Ügyfelek jelenlegi vagy jövőbeni, tényleges vagy feltételes kötelezettségeinek biztosítására vagy 

fedezésére. 

12.13. A Társaság nem adhat olyan biztosítékokat, juttatásokat vagy átruházási jogokat az Ügyfél 

pénzéből, amelyek lehetővé teszik egy harmadik fél számára, hogy az Ügyfél pénzét az Ügyfélhez nem 

kapcsolódó tartozások behajtására, illetve az Ügyfél részére történő szolgáltatásnyújtásra fordítsa, 

hacsak ezt az alkalmazandó jog elő nem írja azokban az országokban, melyekben az ügyfél pénze 

megőrzés alá van helyezve. Abban az esetben, ha a Cég ilyen megállapodást köt, az Ügyfélszerződést 

olyan módon fogja módosítani, hogy ezt belefoglalja. 

12.14. A Cég az Ügyfél számára hozzáférést biztosít egy olyan online rendszerhez, amelyen keresztül az 

Ügyfél információkat szerezhet a pénzével kapcsolatosan, mellyel a Cég az Ügyfél nevében gazdálkodik 

az Alkalmazandó Szabályzatban előírtak szerint. 

13. Betétek és pénzkivétek 

13.1. A jelen Megállapodás ideje alatt az Ügyfél bármikor elhelyezhet betéteket az Ügyfélszámlán. A 

pénzbetétek elhelyezése a Társaság által elfogadott, és időről-időre módosított módon és 

valutanemben történik. A pénzbetét opciókra vonatkozóan részletes információk a weboldalon 

találhatók.  

13.2. A Társaságnak jogában áll bármikor arra kérni az Ügyfélt, hogy mutasson bizonylatokat az 

Ügyfélszámlán elhelyezett pénz eredetének igazolása céljából. A Társaságnak jogában áll elutasítania 

az Ügyfél pénzbetétét, amennyiben a Társaság nem kap kielégítő igazolást azt illetően, hogy a pénz 

törvényes forrásból származik.  
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13.3. Ha az Ügyfél pénzbetétet helyez el, a Társaság egy Munkanapon belül jóváírja az Ügyfélszámlán a 

Társaság által ténylegesen átvett összeget, azt követően, hogy az összeg a Társaság bankszámláján 

jóváírásra került.  

13.4. Ha az Ügyfél által beküldött pénzösszeg nincs betéve az Ügyfélszámlára, amikor kellene, az Ügyfél 

köteles értesíteni erről a Társaságot, és kérnie kell a Társaságot, hogy végezze el az utalás pénzintézeti 

ellenőrzését. Az Ügyfél elfogadja, hogy az Ügyfélt terhelik a pénzintézeti ellenőrzés díjai, amely díjak az 

Ügyfélszámlájáról kerülnek levonásra, vagy közvetlenül a pénzintézeti ellenőrzést végző bank részére 

kell kifizetnie. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ellenőrzés elvégzéséhez az Ügyfél 

köteles a Társaság rendelkezésére bocsájtani minden szükséges dokumentumot és igazolást.  

13.5. Az Egyezményben szereplő általános szerződési feltételek teljesítését követően, a Vállalat a 

megfelelő módon aláírt és rendelkezésre bocsájtott kiutalási megbízáson szereplő összeget (“Kiutalási 

űrlap”) ,a Vállalat által a kiutalás pillanatában elfogadott fizetési módszeren keresztül, az Ügyfél 

számára kifizeti az Ügyfél kereskedési számláján elérhető összegből.  

13.6. A Vállalat a lehető leghamarabb, de legfeljebb a Kiutalási űrlap beérkezését követő következő 

munkanap végéig végrehajtja a kiutalási kérelemben szereplő összeg kifizetését abban és kizárólag 

abban az esetben, ha az alábbi feltételek teljesülnek:  

(a) A Kiutalási űrlap a Vállalat által megadott formában kerül elküldésre, minden szükséges 

információt tartalmaz, köztük a kötelezően kitöltendő mezőket is; 

(b) A megbízásban a kiutalás célállomását képviselő számla (legyen az bankszámla, fizetési szolgáltató 

által biztosított számla, stb.) az a számla, amelyről az Ügyfél elvégezte az Ügyfél kereskedési számlájára 

történő korábbi befizetését; 

(c) Az Ügyfél aláírta a Kiutalási űrlapot; az aláírása megfelel az Ügyfél által biztosított hivatalos 

személyazonosságot igazoló, a Vállalat által elfogadott dokumentumon szereplő aláírással; 

(d) A kiutalás pillanatában, az Ügyfél kereskedési számláján elegendő fedezet van a tranzakció olyan 

módon történő végrehajtására, hogy az ne okozzon Fedezetpótlási felhívást;  

(e) Nincs érvényben olyan vis major esemény, amely meggátolná a Vállalatot a kiutalás 

végrehajtásában.  

Amennyiben a fenti feltételek mindegyike nem kerül teljesítésére, a Vállalat saját belátása szerint 

cselekedhet annak érdekében, hogy (i) meggyőződjön az Ügyfél személyazonosságáról, (ii) biztosítsa, 

hogy a tranzakció kedvezményezettje tényleg az Ügyfél számlája, (iii) megbizonyosodjon arról, hogy az 

Ügyfél kellő fedezettel rendelkezik a meglévő nyílt pozíciói fenntartásaihoz. A szükséges lépések 

megtétele a lehető leghamarabb lezajlik, de meghaladhatja az ebben a dokumentumban korábban 

meghatározott maximális időkeretet..  

13.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság nem fogadja el harmadik személy befizetését, 

illetve pénzbetét elhelyezését az Ügyfélszámlán név nélkül, és nem engedélyezi harmadik fél, vagy név 

nélküli számlára a pénzkivétet.  

13.8. A Társaság fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben elutasítsa Ügyfél pénzkivét iránti kérelmét, 

amennyiben speciális átutalási módot igényel, és a Társaságnak jogában áll alternatívát felajánlani.  
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13.9. Harmadik fél kifizetési, és átutalási díjait az Ügyfél viseli, és a Társaság ráterheli az 

Ügyfélszámlára e díjakat.  

13.10. A pénzkivétet díj terhelheti. A vonatkozó díjak a Társaság honlapján vannak közzétéve.  

13.11. Az Ügyfél kérheti a pénze belső átutalását a Társaság vezetett másik saját Ügyfélszámlájára is. A 

belső átutalásokra a Társaság időről-időre módosított szabályzata érvényes.  

13.12. Amennyiben hibát vét a Társaság bármelyik pénzátutalás során, az Ügyfél részére visszafizeti az 

érintett összeget. A felek tudomásul veszik, hogy az Ügyfél által hibásan megadott átutalási megbízások 

esetén, a Társaság nem minden esetben tudja korrigálni a hibát, ilyen esetekben az Ügyfél kénytelen a 

veszteséget viselni.  

14. Visszaírás szabályai  

14.1. A Társaság fenntartja a jogot, hogy „200 USD kutatási díjat” számítson fel, ha a hitelkártya 

társaság visszaterhelést tesz (szándékosan, vagy nem szándékosan) az Ügyfél számláján elhelyezett 

bankbetétre. Ez a díj fedezi majd a kivizsgálás költségeit, amely kivizsgálás célja annak bizonyítása, 

hogy az Ügyfél helyezte el a betétet, amikor a kereskedőnktől megkapta a visszaírást.  

14.2. Minden csalás, ide sorolva a hitelkártyával való visszaélést is, elfogadhatatlan a Társaság 

számára, és mint olyan, teljes körű kivizsgálás tárgyát képezi, és messzemenőkig bünteti a törvény. 

A Társaság által elszenvedett veszteségeket polgári peres eljárás keretében követeli vissza, ideértve az 

üzleti és jogi költségeket, a kutatás költségeit, az emberi erőforrás költségeket és az elmaradt bevételt 

is.  

14.3. A Társaság a tisztességtelen tevékenységeket figyelő rendszerrel rendelkezik, és a csalásként 

észlelt Ügyleteket haladéktalanul törli, az adott Ügylethez társított egyéb Megbízásokkal együtt.  

14.4. A részünkre végrehajtott visszaírásokat csalásnak tekintjük, ha az Ügyfél nem áll készséggel a 

rendelkezésünkre, hogy segítsen megoldani a betéttel összefüggő bármilyen problémát. A szükségtelen 

visszaírások a Társaság számára költségvonzattal járnak, ezért:  

(a) Amikor egy betéttel összefüggésben gyanús tevékenységet észlelünk, az adott betétet „Függő” 

státuszba helyezzük, és a visszaélés kiderítése érdekében ellenőrzéseket végzünk ez idő alatt. A 

kockázatnak való kitettség csökkentése érdekében, ideiglenesen megakadályozzuk a számlájához való 

hozzáférést.  

(b) A felülvizsgálatokat a Társaság általában egy (1) munkanapon belül elvégzi; de hosszabb ideig is 

eltarthat, mivel a potenciálisan nagyobb kockázatot jelentő betétek átfogóbb ellenőrzést, a visszaélés 

kivizsgálását igénylik, amelyet a Társaság erre szakosodott részlege végez. Biztonsági 

óvintézkedésképpen, A Társaság közvetlen kapcsolatba is léphet az Ügyféllel. A betét haladéktalanul 

törlésre kerül, és amennyiben a betétet nagy kockázatúnak ítéli meg a Társaság, a pénzeszközök a 

hitelkártyára visszafizetésre kerülnek. Továbbá, a Társaság kizárólagos joga eldönteni, hogy az ilyen 

esetekben lezárja az Ügyfél nála lévő összes számláját. Az esetlegesen aktív Megbízások, melyek 

kapcsolatba hozhatók a hitelkártya és/vagy számla visszaéléssel haladéktalanul törlésre kerülnek. 

(c) A Társasággal szemben tett visszaírások, amelyek nem sikeresek, azt az összeget eredményezik, 

amelyet a Társaság részére visszafizetnek a kutatási díjakkal, és kezelési költségekkel együtt, amelyek 
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összege 400 USD (amelyből 200 USD a kutatási díj, a fentiek szerint, továbbá 200 USD az 

adminisztrációs kezelési költség összege). A jelen Megállapodással az Ügyfél engedélyezi, hogy e 

díjakkal megterheljük hitelkártyáját; amennyiben vitatja e díjak jogosságát, a Társaség fenntartja a 

jogot, hogy jogi intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy visszakapja e követelésekkel társított 

veszteségeit. 

(d) A Társasággal szemben alkalmazott díjak, amelyek nem folynak be, harmadik félként működő 

behajtónak lesznek átadva, és a megfelelő hitelirodák is tájékoztatást kapnak az Ügyfél 

tevékenységeiről, amely egyes országokban évekre befolyásolhatja az Ügyfél hitelminősítését. Ha már 

ebbe a stádiumba eljut az ügy, a Társaság nem fogadja el a tartozás rendezésének egyéb módját, csak a 

teljes összeg kifizetését engedélyezi. Az Ügyfél lakhelye szerinti helyi rendőrség is kap tájékoztatást, és 

a Társaság minden szükséges, a törvény által megengedett intézkedést megtesz.  

(e) Továbbá, a Társaság él azzal a jogával, blokkolja az Ügyfél Platform használatát, és megszünteti az 

Ügyfél Társaságnál vezetett számláját is. Következésképpen, minden nyereség és bevétel lefoglalásra 

kerül, és a Társaság fenntartja a jogot, hogy harmadik feleket is tájékoztasson az esetről. A Társaság 

folyamatosan fejleszti az eszközeit, amelyekkel figyelheti és nyomon követheti a tisztességtelen 

tevékenységeket, és az ilyen tevékenységekkel összefüggő esetekről egyedi döntést hoz, és a döntés 

végleges és nem képezi megbeszélés, illetve alku tárgyát.  

(f) A Társaság fenntartja a jogot, hogy az általa végzett vizsgálat befejezéséig a vitatott összeget levonja.  

14.5. A Társaság nagyon komolyan kezeli a csalást, ill. tisztességtelen cselekedeteket, így minden IP 

címet figyelemmel kísér, és naplóz, és amennyiben tisztességtelen visszaírást tapasztal, azt teljes körű 

vizsgálat alá veti, a törvényeknek megfelelően. 

15. Díjak, adók és ösztönzők  

15.1. A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a díjait, és 

az Ügyfélnek rendszeresen ellenőriznie kell a díjak aktuális alakulását a Weblapon. A 

Társaság naprakész díjainak listája itt található: https://www.topforex.com, a Kereskedési részben. Az 

Ügyfélnek ezt a linket a friss információk megszerzése érdekében rendszeresen ellenőriznie kell. 

15.2. A Felek egyetértenek abban, és elfogadják, hogy az Ügyfél a felelős egyedül, a jelen Megállapodás 

értelmében a Társasággal folytatott kereskedelmi tevékenységéből eredő, illetve azzal kapcsolatban 

felmerülő bevételei vonatkozásában az adóbevallás, és minden egyéb beszámoló elkészítésért, és 

illetékes, közigazgatási, vagy egyéb hatóságok felé történő benyújtásáért, valamint a kivetett adók 

megfizetéséért (ide sorolva egyebek között a tranzakciós illetéket, illetve az ÁFA-t is).  

15.3. Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen Megállapodás értelmében, az Ügyletek végrehajtásához szükséges 

dokumentációkkal, illetve a jelen Megállapodással összefüggő illetékbélyegek díjait kifizeti.  

15.4. Amennyiben a Cég az Ügyfél bevezetésével vagy a CFD-kel való kereskedelelmével kapcsolatos 

díjakat, költségeket vagy jövedelmeket szerez, akkor köteles az Ügyfelet az Alkalmazandó Szabályzatok 

szerint értesíteni. 

15.5. Mielőtt az Ügyfél a Cégnél rendeléseket helyez el, az Ügyfélnek a Cég honlapján közzétett árakra, 

díjakra, karbantartási díjakra, swapokra és kezelési díjakra kell hivatkoznia, ezek mindkét fél számára 
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kötelező érvényűek. Időről időre a Társaság - abszolút mérlegelése alapján - alacsonyabb árakat vagy 

spreadeket kínálhat, mint a weboldalon közzétett időpontokban. Az Ügyfél előzetes és utólagos 

tájékoztatást kap a CFD-k és a Fizikai Részvények kereskedelmével kapcsolatos költségekről és 

kapcsolódó költségekről, valamint az Alapszabályban előírt kereskedelmi díjakról. Az Ügyfelet 

tájékoztatni kell az alkalmazandó árakkal, díjakkal, a karbantartási díjakkal és a felárakkal, valamint a 

feltételekkel kapcsolatosan. Ez nem érinti a Társaság elkötelezettségét, hogy ugyanazt a szintű és 

minőségű szolgáltatást nyújtsa az ügyfeleknek.  

16. Nyelv  

16.1. A Cég hivatalos nyelve az angol, és az Ügyfél mindig köteles a Cég fő honlapjáról informálódni és 

hivatkozni a Céggel és annak tevékenységeivel, beleértve a Megállapodással kapcsolatosan, beleértve a 

Szerződésbe foglalt tevékenységeket. Az angolon kívül más nyelveken közzétett információk vagy 

fordítások csak tájékoztató jellegűek, és nem számítanak kötelező érvényűnek a Cég számára, illetve 

nem rendelkeznek semmilyen jogi hatállyal, a Cég nem vállal felelősségét az abban foglalt információk 

helyességéért.  

17. Kommunikáció és írásbeli értesítések  

17.1. Amennyiben a jelen Megállapodás nem tartalmaz egyéb rendelkezést, az Ügyfél által a jelen 

Megállapodás értelmében a Társaság felé intézett értesítést, közleményt, vagy kérést, illetve egyéb 

kommunikációt (mely nem megbízás) a Társaság alábbiakban ismertetett címére köteles küldeni 

(illetve a Társaság által az Ügyfél részére e célból időről-időre megadott címre) e-mailben, faxon 

keresztül, vagy postán Cipruson belül, illetve Cipruson kívül légipostával, illetve futárszolgálat 

igénybevételével, és a küldeményt csak akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, amikor a Társaság 

ténylegesen kézhez veszi azt az alábbi címen:  

Cím: 1 Siafi Street, Porto Bello BLD, 3042 Limassol, Ciprus  

Fax: +357 240 30076  

Email: info@goldenburggroup.eu 

17.2. Az Ügyféllel folytatandó kommunikáció érdekében a Társaság a következő csatornák bármelyikét 

igénybe veheti: e-mail, a Platform belső levelezőrendszere, fax, telefon, posta, futárszolgálat, légiposta, 

vagy a Társaság Weblapja.  

17.3. A következő kommunikáció módokat tekintjük Írásbeli Értesítésnek a Társaságtól az Ügyfél 

irányában: email, Platform belső levelező rendszerén keresztül történő üzenetváltás, fax, postai 

küldemények, futárszolgálat igénybevétele, légiposta, illetve a Társaság Weblapján közzétett üzenetek.  

17.4. A következő kommunikáció módokat tekintjük Írásbeli Értesítésnek az Ügyféltől a Társaság 

irányában: email, fax, postai küldemények, futárszolgálat igénybevétele, légiposta  

17.5. Az Ügyfélnek küldött kommunikáció (dokumentumok, értesítések, Visszaigazolás/Megerősítések, 

kimutatások, jelentések, stb.) z alábbi esetben tekinthető kézbesítettnek:  

(a) E-mailben, az elküldést követő egy órán belül, feltéve, hogy az e-mail elhagyta a Társaság Outlook 

levelező rendszerét.  
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(b) A Platform belső levelezőjén keresztül küldve, a küldést követően azonnal.  

(c) Faxon keresztül küldve, amikor a fogadó fél fax készüléke az üzenet érkezését megerősítő 

adattovábbítási jelentést kiadja.  

(d) Telefonon keresztül, a telefonbeszélgetés befejezésekor.  

(e) Postai úton történő kézbesítést követően három (3) munkanappal.  

(f) Futárszolgálat igénybevételével, az értesítés kézhezvételéről szóló bizonylat aláírásakor.  

(g) Légipostával, a feladástól számított nyolc (8) Munkanap múlva.  

(h) A Társaság Weblapján feladva, a feladást követő egy óra múlva.  

17.6. Az Ügyféllel történő kommunikáció érdekében a Társaság az Ügyfél által az Ügyfélszámla 

megnyitásakor megadott, majd a későbbiekben bármikor módosítható, kapcsolatfelvételhez szükséges 

csatornákat használja. Ezért az Ügyfél köteles a Társaságot azonnal tájékoztatni a kapcsolattartáshoz 

szükséges adataiban bekövetkezett változásról.  

17.7. A Társaság által faxon keresztül kapott dokumentumokat elektronikusan be lehet szkennelni, így 

a beszkennelt dokumentum másolata továbbra is perdöntő bizonyítékának tekintendő a faxon 

keresztül kapott utasítást illetően.  

17.8. Az Ügyfél a szokásos munkarendnek megfelelő munkaidőben bármikor kapcsolatba léphet a 

Társasággal. A Társaság a szokásos munkarendnek megfelelő munkaidőn kívül is kapcsolatba léphet az 

Ügyféllel.  

17.9 Megbízásokat csak a Platformon keresztül, vagy telefonon lehet küldeni. 

18. Személyes adatok, Titoktartás, Telefonhívások rögzítése, Feljegyzések  

18.1. A Társaság az Ügyfélre vonatkozó információkat beszerezheti közvetlenül az Ügyféltől (a kitöltött 

Ügyfélszámla igénylő nyomtatványból, vagy másként), illetve más személyektől, ide sorolva például a 

hitelreferencia irodákat, a visszaélés megelőzéssel foglalkozó irodákat, bankokat, egyéb 

pénzintézeteket, hitelesítő szolgáltatásokat nyújtó irodákat, és nyilvános névjegyzékeket vezető 

szolgáltatókat.  

18.2.  A Vállalatnak az ügyfélszámla-megnyitási eljárásainak és folyamatos kötelezettségeinek 

részeként meg kell felelnie a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (a továbbiakban: CySEC) aktuális 

jogszabályi kereteinek. Konkrétan a Vállalatnak meg kell felelnie a módosított AML törvény (13 (I) / 

2018. Törvény) és az AML irányelv (DI144-2007-08 irányelv) szerinti jogi kötelezettségeinek az Ügyfél 

gazdasági profiljának létrehozásnak és a pénzmosás megakadályozásának, valamint az egyes ügyfelek 

alkalmasságának a megállapítása érdekében továbbá az Európai Bizottság 2017/56 / EU (EU) 

2017/565/EU (átruházott rendelet) és 87 (I)/2017.  irányelveinek minden kliens alkalmasságára és 

megfelelőségére (alkalmassági és alkalmassági tesztek) a telefonbeszélgetések és az ügyféltranzakciók 

felvételére valamint a FATCA és CRS felvételeire vonatkozóan.  
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A fentiek alapján a Vállalat köteles, a következőket bekérni, összegyűjteni és legalább (5) éven keresztül 

megtartani:  

i. Vezetéknév, keresztnév  

ii. Születési dátum  

iii. Születési hely  

iv. Állampolgárság  

v. Az útlevél és/vagy személyi igazolvány másolata  

vi. Közüzemi számla (beleértve az ügyfél teljes címét)  

vii. Adószám 

viii. Adózási lakóhely  

ix. Telefonszám  

x. E-mail 

xi. Munkaadó neve  

xii. Foglalkozás 

xiii. Foglalkoztatási ágazat 

xiv. Bruttó éves bevétel  

xv. Nettó érték  

xvi. Várható forgalom  

xvii. Bankszámla adatok 

18.3. A Vállalatnak a következő személyekkel, vagy intézményekkel szemben van joga az Ügyfél 

információinak (beleértve a bizalmas jellegű felvételeknek és bizonylatoknak, a kártya adatoknak) a 

nyilvánosságra hozatalára:  

a) Szolgáltatókal és speciális tanácsadókal szemben, akik  IT, pénzügyi, szabályozási, megfelelési, 

számviteli és/vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtanak.  

b) Olyan ügynökökel szemben, akikkel a Vállalat zárt kapcsolatot létesített és akik kizárólag a 

Vállalatnál dolgoznak. 

c) Szabályozó hatóságokal szemben.  

d) Az Ön által felhatalmazott személyekkel szemben.  
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e) A releváns hatóságokkal szemben akik csalást, pénzmosást, vagy más jogellenes tevékenységet 

vizsgálnak ki, vagy próbálnak megelőzni. 

f) Kereskedelmi adattárakkal vagy hasonlókal szemben.  

g) A Vállalat alkalmazottaival szemeben a feladataik ellátásának érdekében, a köztünk lévő 

szerződés támogatása illetve a Platform automatikus megrendeléseinek és a kereskedési 

adatok funkcióinak hatékony működésének biztosítása érdekében. 

18.4. A Társaság az Ön személyes adatait a 2016/679-es Általános Adatvédelmi Szabályzat és a 2001-

es, személyes adatok feldolgozása (Egyéni védelem) előírásai szerint tárolja, használja és dolgozza fel, 

figyelembe véve ezeknek a mindenkori módosításait és kiegészítéseit. Kérés esetén a vállalat köteles az 

Ügyfél rendelkezésére bocsájtani minden olyan személyes adatot amit tárol az Ügyfélről (ha van ilyen, 

valamint lehetővé kell tegye az ügyfél számára, hogy az alkalmazandó jog szerint gyakorolja a jogait). 

18.5. A jelen szerződése aláírásával, Ön tudomásul veszi, hogy az általános adatvédelmi rendelet 

(679/2016), vagy bármilyen más hasonló törvény értelmében adatokat fog szolgáltatni számunkra. 

Ugyanakkor beleegyezik, azoknak az adatoknak a feldolgozásába, melyek szükségesek a szerződés 

teljesítéséhez és a Vállalat és az Ön kapcsolata közötti adminisztrációhoz. Ön beleegyezik ezen 

információk feldolgozásába és közzétételébe e megállapodással és az adatvédelmi nyilatkozattal 

összhangban. 

18.6. E Megállapodás megkötésével felhatalmazza a Társaságot és/vagy annak megbízottjait, hogy a 

Társaság nevében eljárva hitel- és személyazonossági ellenőrzéseket hajtsanak végre. Ön tudomásul 

veszi és elfogadja, hogy mindezek következtében az Ön személyes adatai a meghatalmazott 

ügynökeihez kerülhetnek, akik az Európai Únión belül vannak.  

18.7. E Megállapodás megkötésével Ön megérti és hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalat és/vagy a 

meghatalmazott ügynökei a következőkkel összefüggésben felvehetik Önnel a kapcsolatot telefonon, 

faxon vagy e-mailen keresztül:  

a) az Ön számára nyújtott szolgáltatások; 

b) a szolgáltatás minőségének vizsgálata;  

c) az Ön számára nyújtott szolgáltatások javítása;  

d) a Társaság által nyújtott bármilyen támogatás nyújtása;  

e) a pénzügyi piacokkal kapcsolatos információk szolgáltatása; 

f) a Társaság által kínált meglévő és új szolgáltatások támogatása; 

g) A kínált pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információk (pl. frissítések/változások a 

kereskedési feltételek, mint pl. swapok, spreadek, rollover stb.).  

18.8. E Megállapodás megkötésével Ön megérti és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait üzleti 

statisztikai célokra legyenek tárolva és feldolgozva.  
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18.9. A számlanyitó eljárások során a Vállalat automatizált megoldásokat kínál, különösen a 

megfelelőségi és alkalmassági teszt során. Ez a rendszer egy pontozási rendszeren alapul és 

automatikusan kiszámítja az eredményeket. E Megállapodásba való belépéssel Ön megérti és 

elfogadja, hogy ezek a tesztek automatikusak és a válaszai alapján a Vállalat elutasíthatja Önt az 

ügyfelei közül és/vagy megtagadhatja Önnek egy bizonyos pénzügyi eszközzel történő kereskedést.   

18.10. A Vállalt a személyes adatainak a feldolgozása során az Ön beleegyezésére támaszkodik, 

ugyanakkor Önnek bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezését, abban az esetben ha felveszi 

velünk a kapcsolatot E-mailen, telefonon, vagy faxon keresztül.   

18.11. E megállapodásba való belépésel Ön megérti és elfogadja, hogy az Ön személyes adatai az 

Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbitásra kerülhetnek.  

18.12. Az Ügyfél és a Cég közötti telefonbeszélgetések és kommunikáció, valamint az Ügyfél ügyeivel 

és/vagy tranzakcióival és/vagy megrendeléseivel kapcsolatos belső kommunikáció fel lesz jegyezve a 

Cég által és a Cég kizárólagos tulajdonát képezi. Az Ügyfél az ilyen jellegű kommunikációt meggyőző 

bizonyítéknak fogja tekinteni az Ügyfél kommunikációjával vagy megrendeléseivel kapcsolatosan. Az 

ilyen feljegyzések másolata és a belső kommunikáció a Kliens eljárásaival és/vagy tranzakcióival lesz 

kapcsolatos, és kérés esetén öt (5) éven keresztül az ügyfél rendelkezésére fog állni, és a CySEC általi 

igénylés esetén hét (7) éven keresztül.  

18.13. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Társaság a Megállapodás feltételeinek időről-időre történő rögzítése 

céljából közvetlenül felveheti a kapcsolatot telefonon, faxon, e-mailen, vagy postai úton keresztül az 

Ügyféllel.  

19. A Megállapodás módosítása 

19.1. A Társaság feljavíthatja az Ügyfélszámlát, a Platformot, illetve javíthatja az Ügyfélnek kínált 

szolgáltatások minőségét, amennyiben indokoltan úgy gondolja, hogy ezek az Ügyfél hasznára válnak, 

és nem járnak többletköltséggel az Ügyfél számára.  

19.2. A Társaság akár meg is változtathatja a Megállapodás feltételeit (ide sorolva a jelen Ügyfél 

Megállapodást, a Mellékletét, valamint az Website Use, Privacy Notice, Company Information,  Terms 

of Business, Client Categorisation Policy, Investor Compensation Fund, Summary of Conflicts of 

Interest Policy, Summary Best Interest and Order Execution Policy, Risk Disclosure and Warnings 

Notice, Safekeeping Statement, Client Agreement, Terms of Business) az Általános üzleti feltételekben 

rögzített indokkal.  

19.3. Mindaddig, amíg az Ügyfél a Megállapodásnak díjmentesen véget tud vetni, a Társaság a 19.2. 

bekezdésben fel nem sorolt okból megváltoztathatja a Megállapodás bármelyik feltételét.  

19.4. A Társaság köteles legalább öt (5) Munkanappal előre értesíteni az Ügyfélt, amennyiben a 19.2., 

19.3. bekezdésekben, valamint az általános üzleti feltételekben kíván változtatást eszközölni, és ezt az 

értesítést a Társaság weblapján köteles előre megjeleníteni. Az Ügyfél tudomásul veszi azonban, hogy a 

Vonatkozó Előírások változását tükröző változás, szükség esetén azonnal hatályba léphet.  

19.5. Amennyiben a Társaság Írásbeli Értesítést küld a 19.2 és a 19.3. bekezdések értelmében a 

változtatásokról, köteles közölni az Ügyféllel a változtatás hatálybalépésének az időpontját. Az Ügyfél 
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az adott napon úgy tekinthető, hogy elfogadja a változtatást, amennyiben ezen időpont előtt nem 

tájékoztatja az Ügyfél a Társaságot azon szándékáról, hogy az Ügyfél meg kívánja szűntetni a 

Megállapodást, és nem fogadja el a változtatást. Az Ügyfél nem köteles ilyen esetben a megállapodás 

megszűntetésével járó díjakat kifizetni, azokat a költségeket kivéve, amelyek ezen időpontig kínált 

Szolgáltatásokért járnak, és kifizetésük már esedékes.  

19.6. A jelen Megállapodásban foglalt egyéb bekezdések ellenére, a Társaságnak jogában áll időről-

időre felülvizsgálni a Társaság weblapján és/vagy a Platformon közzétett költségeit, díjait, jutalékait, 

finanszírozási díjait, a csereügyleteit, a kereskedés feltételeit, a Szabályzat végrehajtását, az átvitel 

következő időszakra szabályzatát, a kereskedés idejét. E változtatásokat a Weblapon és/vagy a 

Platformon kell végrehajtani és az Ügyfél a felelős azért, hogy rendszeresen nézzen utána az aktuális 

információknak.  

19.7. A Társaságnak jogában áll, hogy felülvizsgálja az Ügyfél Besorolását a Vonatkozó Előírások 

alapján, és ennek megfelelően, legalább tíz (10) Munkanappal előre értesítve tájékoztassa az Ügyfélt a 

változtatásról, még mielőtt a változás életbe lépne. A 19.1. bekezdés ellenére, az Ügyfél Besorolás 

megváltoztatása jelentheti az Ügyfél Ügyfélszámlájának a megváltoztatását is. Az Ügyfél az adott napon 

úgy tekinthető, hogy elfogadja a változtatást, amennyiben ezen időpont előtt nem tájékoztatja az Ügyfél 

a Társaságot azon szándékáról, hogy az Ügyfél meg kívánja szűntetni a Megállapodást, és nem fogadja 

el a változtatást.  

20. Vis Maior  

20.1. A Vis Maior Esemény, korlátozások nélkül, az alábbiak mindegyikét jelenti:  

(a) Kormányzati intézkedések, háború, vagy ellenséges viszony kitörése, háborús fenyegetettség, 

terrorista cselekmények, nemzeti szükséghelyzet, lázongás, polgári zavargások, szabotázs, rekvirálás, 

illetve minden egyéb nemzetközi sorscsapás, gazdasági, vagy politikai krízishelyzet.  

(b) A Platform hibás működése miatt szükséges karbantartás érdekében való lezárása, hogy a további 

károk elkerülhetőek legyenek.   

(c) Munkaügyi viták, és munkabeszüntetés.  

(d) Kereskedés felfüggesztése egy piacon, vagy valamelyik piac elszámolása, illetve bezárása, illetve 

azon a piacon a kereskedés minimum és maximum árainak rögzítése, amelyhez a Társaság 

Árfolyamjegyzései kapcsolódnak, illetve korlátozások, vagy speciális, illetve szokatlan kereskedelmi 

feltételek kivetése azon a piacon, ahol bármelyik fél a tevékenységeit folytatja, illetve szabályozó 

szervezet által bármelyik fél tevékenységeire kivetett tilalom (kivéve, ha maga a Társaság 

kezdeményezésére van kivetve a tilalom), állami hatóságok, önkormányzati szervezetek irányító 

testületeinek a határozatai, szervezett kereskedő platformok irányító testületeinek a határozatai.  

(e) Az illetékes szabályozó hatóságok által a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan bevezetett 

moratórium, illetve szabályozó, kormányzati, felügyeleti, szupranacionális, testület, vagy hatóság jogi 

aktusai, vagy előírásai.  

(f) Áram, hálózati, vagy kommunikációs vezetékek üzemzavara, meghibásodása, vagy hibás működése 

(nem a Társaság szándékos, vagy rosszhiszemű mulasztása miatt).  
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(g) Minden egyéb olyan esemény, tett, vagy körülmény, amelyre a Társaságnak nincs ésszerű 

befolyása, és amely esemény hatására a Társaság olyan helyzetbe kerül, hogy képtelen ésszerű 

intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy orvosolja a mulasztást.  

20.2. Ha a Társaság ésszerű véleményre alapozva úgy dönt, hogy Vis Maior Esemény áll fenn (a 

Megállapodásban rögzített egyéb jogok sérelme nélkül), a Társaság előzetes értesítés nélkül, és 

bármikor megteheti az alábbi intézkedések bármelyikét:  

(a) Felfüggeszti, vagy módosítja a Megállapodás bármelyik, vagy összes feltételének az alkalmazását, 

oly mértékben, amennyire a Vis Maior Esemény ellehetetleníti, vagy kivihetetlenné teszi a Társaság 

számára, hogy eleget tegyen e kikötéseknek, illetve feltételeknek.  

(b) Megtesz, vagy elmulaszt megtenni minden egyéb olyan intézkedést, amelyet a Társaság indokoltan 

elfogadhatónak tart az adott körülmények között, a Társaság, az Ügyfél, és minden egyéb ügyfél 

helyzetére való tekintettel.  

(c) Lezárja a Platform(ok)at hibás működés esetén, karbantartás céljából, valamint, hogy elkerülje a 

károk keletkezését.  

(d) Törli az Ügyfél Megbízásait.  

(e) Elutasítja, hogy elfogadja az Ügyfelek Megbízásait.  

(f) Zárolja az Ügyfélszámlát.  

(g) Növeli a Marzsra érvényes követelményeket előzetes értesítés nélkül.  

(h) Eladja valamelyik, vagy az összes Nyitott pozíciót olyan áron, amelyet a Társaság jóhiszeműen 

megfelelőnek tart.  

(i) Növeli az árrést.  

(j) Csökkenti a tőkeáttételt.  

(k) Megváltoztatja a Stop-Out szintet. 

20.3. Amennyiben a jelen Megállapodás nem tartalmaz egyéb rendelkezést, a Társaság nem vállal 

anyagi, vagy egyéb felelősséget semmilyen veszteségért, illetve kárért, amelyek a jelen Megállapodás 

értelmében vállalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztása, félbeszakítása, vagy késedelme miatt 

merülnek fel, amennyiben e mulasztás, félbeszakítás, vagy késedelem Vis Maior eseményre vezethető 

vissza.  

21. Felelősség korlátozása, és kártalanítás  

21.1. Abban az esetben, ha a Társaság információkat nyújt az Ügyfél részére jelen Ügyfél Megállapodás 

7.3 pontja alapján, a Társaság nem vonható felelősségre, mulasztás, szándékos mulasztás, vagy súlyos 

gondatlanság hiányában, a veszteségekért, költségekért, kiadásokért, vagy károkért, amelyeket az 

Ügyfél szenved el, az általa nyújtott információk tartalmi pontatlansága, vagy tartalmi tévedések miatt.  
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21.2. A Társaság nem tartozik felelősséggel a veszteségekért, költségekért, kiadásokért, vagy károkért, 

amelyeket az Ügyfél szenved el az Általános üzleti feltételekben meghatározott bizonyos 

helyzetekkel/körülményekkel összefüggésben, illetve egyebek között közvetlenül, vagy közvetve e 

bizonyos helyzetekből/körülményekből eredően.  

21.3. Ha a Társaság, Igazgatói, Hivatalnokai, alkalmazottai, Társult vállalkozásai, vagy képviselői 

követelést, kárt, felelősséget, költséget, vagy kiadást szenvednek, amelyek a Megállapodás teljesítésével 

összefüggésben, vagy teljesítésének eredményeként merülhetnek fel és/vagy a Szolgáltatások 

nyújtásával függnek össze, és/vagy a Platform(ok) használatával kapcsolatosak, a Társaság, Igazgatói, 

Hivatalnokai, alkalmazottai, Társult vállalkozásai, vagy képviselői nem vonhatók semmilyen 

felelősségre, ilyen esetekben az Ügyfél felelőssége, hogy mindezekért a Társaságot kártalanítsa.  

21.4. A Társaság semmilyen körülmények között nem tartozik anyagi felelősséggel az Ügyfél felé 

következményként felmerülő, konkrét, kísérő, vagy közvetett veszteségért, kárért, nyereségvesztésért, 

lehetőség elvesztéséért (ide sorolva a későbbi piaci mozgásokat is), költségekért, kiadásokért, 

amelyeket az Ügyfél esetleg elszenved a Megállapodás, a Szolgáltatások nyújtása, vagy a Platform(ok) 

használata kapcsán.  

21.5. A Társaság halmozódó felelőssége az Ügyfél felé nem haladja meg a jelen Megállapodás 

értelmében a Társaság részére az adott Ügyfél által a Szolgáltatások nyújtásáért, és a Platform(ok) 

használatáért fizetett díjakat.  

22. Kijelentések és Szavatolások  

22.1. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja a Társaság felé a következőket:  

(a) Az Ügyfél elmúlt már 18 éves, illetve átlépte már a jogképességhez szükséges korhatárt, annak 

érdekében, hogy pénzügyi befektetési tevékenységeket folytathasson a rá vonatkozó joghatóság 

törvényei értelmében.  

(b) Az Ügyfél épelméjű, és döntésképes a saját cselekedetei tekintetében.  

(c) Nincsenek a piacon, illetve a Pénzügyi Eszközökre vonatkozóan olyan korlátozások, amik miatt az 

Ügyletek bármelyike végrehajtásra kerülne, az Ügyfél nemzetiségétől, vagy vallásától függően.  

(d) A Megállapodás értelmében teljesített intézkedések nem sértik az Ügyfélre érvényes, illetve az 

Ügyfél lakóhelyének joghatósága szerint alkalmazandó törvényeket, és jogszabályokat, illetve egyéb 

megállapodást, amelynek értemében az Ügyfél kötelezettségeket vállalt, illetve amely befolyásolná az 

Ügyfél eszközeit, vagy pénzforrásait.  

(e) Az Ügyfél nem használja az IP-t, a Platformot, illetve a Weboldalt a jelen Megállapodást sértő 

módon, illetve jogosulatlan, vagy törvénytelen célokra, és az IP-t, a Platformot, valamint a Weboldalt 

kizárólag az Ügyfélszámlája javára és nem más személy megbízásából használja ezeket.  

(f) Az Ügyfél megfelelő felhatalmazással rendelkezik jelen Megállapodást megkötni, Megbízásokat 

adni, és teljesíteni a jelen megállapodás értelmében vállalt kötelezettségeit.  
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(g) Az Ügyfél olyan magánszemély, aki kitöltötte az Ügyfélszámla igénylő nyomtatványt, illetve, ha az 

Ügyfél gazdasági társaság, az a személy, aki kitöltötte az Ügyfélszámla igénylő nyomtatványt az Ügyfél 

nevében és megbízásából, megfelelő meghatalmazással rendelkezik erre.  

(h) Az Ügyfél a szerződésben megbízóként jár el, és nem meghatalmazottként, vagy képviselőként, 

vagyonkezelőként, vagy gondnokként másvalaki nevében. Az Ügyfél csak abban az esetben járhat el 

más nevében, ha a Társaság kimondottan hozzájárul ehhez írásban, és feltéve, hogy a Társaság által e 

célból igényelt minden dokumentumot megkap a Társaság.  

(i) Az Ügyfél által az Ügyfélszámla igénylő nyomtatványban a Társaság felé közölt információk a 

valóságot hűen tükrözik, és ezt követően is igazak, pontosak és teljesek lesznek, valamint az Ügyfél 

által átadott dokumentumok érvényesek, és hitelt érdemlők.  

(j) Az Ügyfél elolvasta, és teljes egészében megértette a Megállapodás feltételeit, ide sorolva a 

Függelékekben rögzített információkat is. 

(k) Az Ügyfél által a kereskedéshez használt pénzeszközei nem törvénytelen tevékenységből 

származnak, közvetlenül és közvetve sem, illetve nem használják, és nem is szándékoznak e 

pénzeszközöket terrorizmus finanszírozására használni.  

(l) Az Ügyfél nem politikai közszereplő, és nincsen kapcsolatban (rokoni, vagy üzlettársi szinten) olyan 

személyekkel, akik kiemelkedő közszerepet töltenek be, vagy töltöttek be az elmúlt tizenkét hónapban. 

Amennyiben nem fedi a valóságot a fenti állítás, és abban az esetben, ha az Ügyfél ezt az Ügyfélszámla 

igénylő nyomtatványban még nem fedte fel, akkor a lehető leghamarabb köteles tájékoztatni a 

Társaságot, ha a Megállapodás bármelyik szakaszában politikai közszerepet vállal.  

(m) Az Ügyfél nem az Egyesült Államokból vagy Észak-Koreából származik, mivel a Társaság az 

említett országokból származó személyeket nem fogad el ügyfelének.  

(n) Elolvasta és megértette a Kockázatközlő és Figyelmeztető Közleményt.  

(o) Az Ügyfél hozzájárul a Megállapodásra vonatkozó információk közléséhez a Weblapon keresztül, 

vagy e-mailben.  

(p) Az Ügyfél megerősíti, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik, és hozzájárul ahhoz, hogy 

a Társaság információkkal lássa el a Weboldalon keresztül, vagy e-mailben, egyebek között, a feltételek 

és kikötések, a költségek, a díjak, a jelen Megállapodás, a Szabályzatok és a befektetések természetére 

és kockázatára vonatkozó tájékoztató módosításáról. Az Ügyfél külön kívánságára ezeket az 

információkat a Társaság postán küldi.  

23. Reklamációk és Jogviták  

23.1. Ha az Ügyfél Reklamációt kíván bejelenteni, e-mailben kell elküldenie a info@goldenburggroup. 

com címre. A Társaság megpróbálja a panaszt indokolatlan késedelem nélkül megoldani, a Társaság 

Reklamációkezelő eljárása szerint.  

23.2. Ha olyan helyzet merül fel, amelyre nem kifejezetten vonatkozik a jelen Megállapodás, a Felek 

megállapodnak, hogy jóhiszeműségre és becsületességre alapozva próbálják a panaszt megoldani, 

illetve azáltal, hogy olyan intézkedést tesznek, amely összeegyeztethető a piaci gyakorlattal.  
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23.3. Meg kell jegyezni, hogy az Alkalmazandó Szabályok szerint az Ügyfélnek jogában áll panaszt 

tenni a Ciprusi Pénzügyi Ombudsmannál.  

23.4. Az Ügyfél azon jogát, hogy jogi intézkedéseket tegyen, nem befolyásolja a fentiekben hivatkozott 

reklamációs eljárás fennállása, vagy igénybevétele.  

24. Alkalmazandó és irányadó törvény és Vonatkozó Előírások  

24.1. Amennyiben nem jutnak egyezségre a felek a Társaság Reklamációkezelő eljárásában leírt 

módon, akkor a jelen Megállapodásból eredő, vagy ezzel kapcsolatos összes Jogvitát és ellentmondást 

egy Cipruson található bíróságon rendezik. 

24.2. A jelen Megállapodás tekintetében Ciprus törvényeit kell irányadónak tekinteni.  

24.3. Az Ügyfél nevében kötött Ügyletekre a Vonatkozó Előírások, valamint a ciprusi befektetési 

társaságok működését szabályozó állami hatóságok előírásai, illetve ezek módosításai érvényesek. A 

Társaságnak jogában áll minden általa szükségesnek tartott intézkedést megtenni, vagy mellőzni, 

annak érdekében, hogy biztosítsa a Vonatkozó Előírások, valamint a vonatkozó piacszabályzat 

rendelkezéseinek való megfelelést. Az esetlegesen megtett intézkedések az Ügyfélre nézve kötelező 

érvényűek.  

25. Részleges érvénytelenség  

25.1. Amennyiben az illetékes hatáskörrel rendelkező Bíróság, a jelen Megállapodás bármelyik részét 

végrehajthatatlannak, törvénybe ütközőnek tartja, sérti a szabályokat, előírásokat, vagy bármelyik Piac, 

vagy szabályozó testület törvényét, akkor ezt a részt úgy tekintik, mintha már a kezdetektől nem 

szerepelt volna a Megállapodásban, és ezt a Megállapodást úgy értelmezik és hajtják végre, mintha az 

adott rendelkezés soha nem szerepelt volna a Megállapodásban, és a Megállapodás megmaradó 

rendelkezéseinek jogszerűségét és végrehajthatóságát e rendelkezés jogszerűsége, érvényessége, vagy 

végrehajthatósága a törvény, és/vagy más joghatóság rendelkezése értelmében nem befolyásolja.  

26. Joggyakorlás elmaradása  

26.1. Nem tekinthető jogfeladásnak, ha bármelyik Fél elmulaszt a jogorvoslat lehetőségével élni 

szerződésszegés miatt, vagy ragaszkodni a jelen Megállapodás valamelyik feltételének, vagy 

rendelkezésének szigorú teljesítéshez, vagy elmulaszt gyakorolni bármilyen jogot, vagy jogorvoslatot, 

amelyre az adott Fél jogosult a jelen Megállapodás értelmében.  

27. Átruházás, Meghatalmazott képviselő, és Előadó  

27.1. A Társaság bármikor eladhatja, átadhatja, átruházhatja harmadik személynek, vagy megújíthatja 

a jelen Megállapodás értelmében őt megillető jogait, előnyeit, vagy kötelezettségeit, illetve a jelen 

Megállapodás teljes teljesítését, amennyiben erről öt (5) Munkanappal korábban Írásbeli Értesítést 

küld az Ügyfélnek. Ezt korlátozások nélkül megteheti, ha a Társaság harmadik féllel összeolvad, vagy a 

Társaságot harmadik fél felvásárolja, a Társaság átszervezésen megy át, a Társaságot felszámolják, 

vagy az üzleti tevékenységeit, vagy az eszközeit akár részben is eladja harmadik személynek, vagy 

átruházza harmadik személyre.  
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27.2. A Felek megállapodnak és egyetértenek abban, hogy a fenti 27.1. pontban ismertetett átadás, 

átruházás, vagy megújítás esetén a Társaságnak jogában áll felfedni és/vagy átadni az Ügyfélre 

vonatkozó összes Információt (ide sorolva egyebek között a személyes adatokat, feljegyzéseket, 

felvételeket, levelezést, az Ügyfél átvilágítására és azonosítására érvényes dokumentumokat, fájlokat, 

aktákat, feljegyzéseket, felvételeket, valamint az Ügyfél kereskedéseinek előzményét), átadni az 

Ügyfélszámlát és az Ügyfél Pénzét igény szerint, amennyiben erről öt (5) Munkanappal korábban 

Írásbeli Értesítést küld az Ügyfélnek.  

27.3. Az Ügyfél nem adhatja át, nem ruházhatja át, nem terhelheti meg, nem újíthatja meg, illetve 

egyéb módon nem adhatja át, illetve nem szándékozhat ezeket tenni, az Ügyfélt jelen Megállapodás 

értelmében megillető jogokat, és kötelezettségeket.  

27.4. A Társaság bizonyos esetekben elfogadhatja, hogy az Ügyfél Meghatalmazott Képviselője ad a 

Társaságnak Megbízásokat az Ügyfél nevében és képviseletében, illetve az Ügyfél Meghatalmazott 

Képviselője kezel minden egyéb ügyet az Ügyfélszámlával és a jelen Megállapodással összefüggésben, 

feltéve, hogy az Ügyfél írásban értesíti a Társaságot a Meghatalmazott Képviselő kinevezéséről, és a 

Meghatalmazott Képviselő személyét a Társaság elfogadja, arra való tekintettel, hogy teljesíti a 

Társaság erre vonatkozó előírásait.  

27.5. Amennyiben a Társaság nem kap írásban értesítést az Ügyféltől a Meghatalmazott képviselő 

meghatalmazásának megszűntetéséről, a Társaság a 27.6. pont jogsérelme nélkül jogosult továbbra is 

elfogadni az Ügyfélszámlára vonatkozó Megbízásokat és / vagy egyéb utasításokat a Meghatalmazott 

képviselőtől az Ügyfél nevében és képviseletében, és az Ügyfél elismeri e Megbízások érvényességét, és 

magára nézve ezeket kötelező érvényűnek tekinti.  

27.6. A Meghatalmazott képviselő meghatalmazásának megszűnéséről a Társaságnak legalább öt 

nappal azelőtt, hogy megszűnik a meghatalmazás, meg kell kapnia a meghatalmazás megszűntetésére 

vonatkozó írásos értesítést.  

27.7. A Társaságnak jogában áll (de ez az Ügyfélre nézve NEM kötelező), hogy elutasítsa az 

Ügyfélszámlával összefüggő Megbízásokat és/vagy egyéb utasításokat a Meghatalmazott képviselőtől 

az alábbi esetekben:  

(a) A Társaság indokoltan gyanítja, hogy a Meghatalmazott képviselő nem törvényesen jár el, illetve 

nem kapott megfelelő felhatalmazást, hogy meghatalmazottként eljárjon;  

(b) Mulasztás esete áll fenn;  

(c) Annak érdekében, hogy a Társaság biztosítsa a vonatkozó piaci Szabályzatnak, illetve egyéb bevett 

gyakorlatoknak, a Vonatkozó Előírásoknak, illetve egyéb vonatkozó törvényeknek való megfelelést,  

(d) annak érdekében, hogy az Ügyfél érdekeit védje.  

27.8. Olyan esetekben, amikor az Ügyfélt egy harmadik személy, például egy üzleti előadó, vagy 

üzlettárs mutatja be a Társaságnak (“Előadó”), az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság nem vállal 

felelősséget, illetve nem vonható felelősségre az Előadó magatartása és/vagy kijelentései miatt és a 

Társaságot nem kötelezik az Ügyfél és az Előadó között létrejött külön megállapodások.  
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27.9. Az Ügyfél tudomásul veszi és megerősíti, hogy a Megállapodása, vagy kapcsolata az Előadóval 

többletköltségekkel járhat, tekintettel arra, hogy a Társaságnak esetleg jutalékot kell fizetnie az 

Előadónak. Amennyiben alkalmazásra kerülnek e jutalékok, vagy díjak, ezek összegéről az Ügyfélt a 

Vonatkozó Előírásoknak megfelelően tájékoztatni kell.  

28. Megszüntetés, és a megszüntetés eredményei  

28.1. A Társaság jelen Megállapodásban rögzített jogainak sérelme nélkül, amelyek értelmében, 

jogában áll a Megállapodást azonnali hatállyal megszűntetni, anélkül, hogy erről előre értesítenie 

kellene az Ügyfélt, bármelyik Fél megszűntetheti a jelen Megállapodást azonnali hatállyal, amennyiben 

legalább öt (5) Munkanappal korábban Írásbeli Értesítést küld erről a másik Félnek.  

28.2. Bármelyik Fél szűnteti meg a Megállapodást, ez nem érinti a Felek által korábban már vállalt 

kötelezettségeket, illetve azokat a törvényes jogokat, és kötelezettségeket, amelyek a Megállapodás 

értelmében már fennállnak, illetve azokat az Ügyleteket, amelyek a jelen Megállapodás értelmében 

már megvalósultak.  

28.3. A jelen Megállapodás megszűntetésekor, az Ügyfél által a Társaság részére fizetendő összegek 

azonnal esedékessé válnak ide sorolva (egyebek között) a kifizetetlen költségeket és minden egyéb 

összeget, amely a Társaságot megilleti, a Megállapodás megszűntetésének eredményeként már 

felmerült, vagy a Társaságot terhelő díjakat, és többletköltségeket.  

28.4. A Megállapodás megszűntetésének folyamatát az Általános üzleti feltételek ismertetik.  

29. Információk közzététele 

29.1 A jelen Megállapodás és az Általános üzleti feltételek elfogadásával az Ügyfél ezennel 

felhatalmazza a Társaságot, hogy az Ügyfélre vonatkozó információkat, akár az Ügyfél előzetes 

értesítése nélkül is közzé teheti, amennyiben ezek felfedését a törvény, végzés, vagy valamelyik 

szabályozó hatóság rendelkezése írja elő, ide sorolva a vonatkozó Piaci Szabályzatot is. Ezenkívül a 

Társaságnak jogában áll felfedni a Ciprusi Köztársaságban, vagy más országban az Ügyfélre vonatkozó 

szükséges és előírt információkat harmadik fél előtt, annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Ügyfél 

hitelkártyájáról a pénzeszközök átutalását.  

30. Vegyes rendelkezések  

30.1. A Társaság részére a jelen Megállapodás halmazati jogokat biztosít, és e jogok nem zárják ki a 

törvény által biztosított jogokat, és a jogorvoslatok igénybevételének lehetőségét.  

30.2. Amennyiben egy vagy több személy alkotja az Ügyfélt, a Megállapodás értelmében egyetemleges 

felelősséggel tartoznak, és egyetemleges kötelezettséget vállalnak. Az Ügyfélt alkotó egyik személynek 

küldött figyelmeztetés, vagy értesítés úgy tekintendő, mintha az Ügyfélt alkotó minden személy 

megkapta volna azt. Az Ügyfélt alkotó egyik személy által adott Megbízást úgy kell tekinteni, mintha az 

adott Megbízást az Ügyfélt alkotó minden személy adta volna.  

30.3. Az Ügyfélt alkotó bármelyik személy elhalálozása, vagy mentális cselekvőképtelensége esetén a 

Társaság, vagy Jelöltje birtokában lévő összes pénzeszköz a túlélők javát szolgálja, és az ő 

rendelkezésükre áll, és a Társasággal szemben fennálló minden kötelezettség a túlélőket illeti meg.  



 
 

 
GOLDENBURG GROUP LTD   

1 Siafi Street Telefon: +357 2503 0299 Fax: +357 2403 0076 

Porto Bello BLD info@topforex.com  IČO: HE328474 

3042 Limassol, Cyprus www.topforex.com DIČ: 12328474D 

   

TopForex is a registered brand name of Goldenburg Group Limited, a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised                                         
and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF Licence No 242/14. 

 

31. Befektetési tanácsadás 

31.1. Amennyiben az Ügyfél kifejezetten kéri, a Cég az Ügyfélnek Befektetési Tanácsadási szolgáltatást 
nyújt; ez magába foglalja a befektetési profiljának és az egyedi befektetési céljainak megfelelő 
befektetési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatást és a személyes tanácsadást annak érdekében, hogy 
az Ügyfél a javasolt vagy kívánt pénzügyi eszköz vagy szolgáltatás befektetési kockázatainak megértése 
után saját befektetési döntéseit meghozza. Ilyen esetben a Társaság az Ügyfelet kellő időben 
tájékoztatja az Alkalmazandó Jogszabályokban meghatározottak szerint: 
 

a) a Társaság és szolgáltatásai; 
b) a pénzügyi eszközök és a javasolt befektetési stratégiák; 
c) a végrehajtási helyszínek, valamint az összes költség és a kapcsolódó díjak; 
d) arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél számára nyújtandó tanácsadás független, vagy nem 

független tanácsadási szolgáltatás; 
e) attól függetlenül, hogy a tanácsadás a különböző típusú pénzügyi eszközök széles körű vagy 

szűkebb elemzésén alapul-e, és attól függetlenül, hogy a pénzügyi eszközöket olyan jogi 
személyiségek bocsájtják-e ki, akiknek szoros kötelékük van a Céggel, vagy bármilyen olyan 
Intézmény, melynek bármilyen közeli vagy szerződéses kapcsolata van a Céggel, amelyek olyan 
közel vannak ahhoz, hogy a rendelkezésre álló tanács független alapját veszélyeztessék; 

f) arra vonatkozóan, hogy a Társaság rendszeres időközönként értékeli-e az Ügyfélnek ajánlott 
pénzügyi eszközök alkalmasságát, és ha igen, mikor és miért, valószínű, hogy ez az értékelés 
bekövetkezik, az információ újbóli értékelésének a módjára, és arra vonatkozóan, hogy az 
ügyfél hogyan fogja megkapni a frissített ajánlásokat. 

g) hogy a pénzügyi eszköz lakossági vagy szakmai ügyfelek számára készült-e, figyelembe véve a 
végfelhasználók azonosított célpiacát; 

h) a befektetési tanácsadás szolgáltatásával kapcsolatos összes költség és kapcsolódó díj; 
i) a független tanácsadással kapcsolatos ösztönzőkre vonatkozó tilalmak és a független alapon 

nyújtott tanácsadás feltételei (adott esetben); 
j) a pénzügyi eszközök kiválasztásakor figyelembe vett tényezők (például kockázatok, költségek 

és összetettség); 
 
Abban az esetben, ha a Cég ugyanannak az Ügyfélnek, úgy független, mint nem független alapon tud  
tanácsot nyújtani, akkor a Cég mindkét szolgáltatáskörét megmagyarázza, hogy az Ügyfél megértse a 
köztük lévő különbségeket, és ne tüntesse fel magát önálló befektetési tanácsadóként a tevékenység 
általánosságára vonatkozóan. 
 
Az alkalmazandó jogszabályok értelmében a befektetési tanácsadás nyújtása során a Társaság az ügylet 
megkötése előtt egy tartós adathordozón keresztül kell tájékoztassa az Ügyfelet arra vonatkozóan, hogy 
a befektetés hogyan felel meg az Ügyfél preferenciáinak, célkitűzéseinek és egyéb jellemzőinek. 
31.2. A Társaság nem nyújt befektetési tanácsot a következő esetekben: 
 
(a) lehetséges összeférhetetlenség; vagy 
 
(b) az Ügyfél nem biztosítja a Társaság által kért információkat, vagy nem megfelelő információt nyújt; 
vagy  
 
(c) amennyiben a Társaság úgy dönt, hogy az adott Pénzügyi Eszköz nem megfelelő az Ügyfél részére; 
vagy 
 
(d) az Ügyfél szerződésszegése esetén 
 
31.3. A Társaság szóban vagy írásban nyújthat az Ügyfélnek befektetési tanácsot. 
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31.4. A befektetési tanács azonnali, és akkor végrehajtandó, amikor az Ügyfél megkapja. 
 
31.5. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Társaságnak nem kötelessége nyomon követni az Ügyfél befektetéseit, 
vagy az Ügyfél által választott Pénzügyi Eszközök helyzetét, és nincs kötelezettsége mely szerint 
folyamatos információval kellene szolgálnia az Ügyfél számára befektetése alakulásáról. 
Mindazonáltal, amennyiben a Társaság úgy dönt, hogy nyomon követi az Ügyfél befektetésének 
teljesítményét, ez a Társaság saját hatáskörében történik, és nem eredményez folyamatos nyomon 
követési kötelezettséget. A Társaság örömmel nyújt tanácsot az Ügyfélnek bármely egyeztetett 
időpontban. 
 
31.6. A befektetési tanács megadása után a Pénzügyi eszközök tranzakcióval kapcsolatos végső döntés 
az Ügyfél felelőssége, és az Ügyfél kizárólagos felelőssége, ha a befektetés nem várt veszteséggel jár. 
 
31.7. A Társaság az Ügyfél kérésére nyújthat adminisztratív segítséget az Ügyfélnek különböző űrlapok 
és beadványok kitöltésében. Ugyanakkor az Ügyfélnek minden esetben kereskedési utasítást, űrlapot 
és dokumentumot személyesen kell aláírnia. Az adminisztratív segítség mellett, az Ügyfél kérésére 
a Társaság nyújthat Megbízás Átvételi és Továbbítási Szolgáltatást. Lehetséges az is, hogy a Társaság az 
Ügyfelet egy harmadik félnek minősülő, tetszés szerinti alapkezelőhöz irányítja, akivel az Ügyfél 
a feltételekről közvetlenül állapodik meg. 
 
31.8. A Felek megállapodnak, hogy a Társaság által nyújtott bármely tanács és ajánlás, melyet az Ügyfél 
a befektetési tanácsadás keretében kapott szigorúan bizalmas, és csak az Ügyfélnek szól, így ezek 
Ügyfél általi nyilvánosságra hozása, másolása, vagy másokkal való megosztása harmadik felek részére 
tilos, és a Társaság semmilyen okból nem tartozik ezen harmadik felek felé felelősséggel. 
 
31.9. A Társaság befektetési tanácsadása díjazás ellenében történik. A díjak megtalálhatók 
a weboldalon, vagy az Ügyféllel való külön megállapodás alapján kerülnek felszámolásra. 
 
31.10. Abban az esetben, ha a Cég az Ügyfél számára független befektetési tanácsadást nyújt, a Cég (a 
törvény által tiltott mértékben) nem fogadhatja el és nem tarthatja meg a díjakat, jutalékokat, vagy 
bármely olyan harmadik fél vagy személy által fizetett vagy nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli 
juttatásokat, melyeket egy harmadik fél, vagy egy harmadik fél által képviselt személy nyújt. 
 
31.11.  Abban az esetben, ha a Cég az Ügyfél számára független befektetési tanácsadást nyújt, akkor a 
Társaság visszaküld az Ügyfélnek minden olyan díjat, jutalékot vagy bármilyen, a harmadik fél 
nevében eljáró harmadik személy által fizetett vagy nyújtott pénzbeli juttatást, amilyen hamar csak 
lehetséges az átvételt követően. Minden olyan díjat, jutalékot vagy pénzbeli támogatást, amelyet 
harmadik felektől kapott a független befektetési tanácsadással kapcsolatban, át kell utalnia az 
Ügyfélnek. 
 
32. Portfoliókezelés szolgáltatás 
 
32.1. Amennyiben az Ügyfél kívánja, és minden kötelezettségét teljesítette, és a Társaság minden belső 
tesztjének megfelelt (alkalmassági teszt), a Társaság felajánlja az Ügyfélnek a Platformon 
lévő Közösségi Kereskedéshez való hozzáférést (lásd 3. Függelék), ami magában foglalja 
a Portfoliókezelés szolgáltatás lehetőségét is. 
 
32.2. A Portfóliókezelési Szolgáltatás nyújtása céljából az Ügyfél a Társaságot a Portfólió ("Portfólió" - 
az Ügyfél számláján lévő készpénz és a Pénzügyi Eszközök portfólióját jelenti)  menedzserének nevezi 
ki, ami a Cég számára autoritást biztosít arra, hogy automatikusan lezárja a tranzakciókat vagy 
megrendeléseket, és hogy az Ügyfél portfóliójával bizalmas alapon, konzultáció és előzetes jóváhagyás 
nélkül kezelje. 
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32.3. A Portfoliókezelési szolgáltatás nyújtása kapcsán a Társaságnak jogában áll (az Ügyfél előzetes 

értesítése nélkül): 

(a) megvásárolni (vagy másképpen megszerezni), eladni (vagy másképpen elidegeníteni), fenntartani, 

elcserélni, vagy kereskedni a Pénzügyi Eszközökkel; 

(b) megbízásokat végrehajtani a Társaság Végrehajtási helyszíneinek; ideértve a szabályozott piacokon 

kívüli megbízásokat is, és multilaterális kereskedési intézményekben a törvényben előirtaknak 

megfelelően, például over-the-counter („OTC“) ügyletekben vehet részt; 

(c) megterhelje vagy jóváírást eszközöljön az Ügyfél számlájára 

32.4. A félreértések elkerülése érdekében a Portfoliókezelés Szolgáltatást a „Befektetési Szolgáltatások 

Nyújtására, a Befektetési Tevékenységek Gyakorlására” vonatkozó politika értelmében hajtja végre a 

Társaság, mely a Társaság weboldalán és a Megállapodásban elérhető, így bármilyen, a megbízások 

adására és végrehajtására vonatkozó utalás a Megállapodásban (amennyiben nincs konkrétan 

megkülönböztetve, vagy másképpen meghatározva), a Portfoliókezelés Szolgáltatás keretében adott 

vagy végrehajtott megbízásokra is érvényes. 

32.5. Az Alkalmazandó Jogszabályok értelmében a kliens számára nyújtott portfóliókezelési 

szolgáltatásra vonatkozó időszakos beszámolóknak a tárgyidőszak tevékenységeinek a tisztességes és 

kiegyensúlyozott felülvizsgálatát, valamint a következő adatokat kell tartalmaznia: 

(a) azt az időtartamot, amelyre vonatkozik a jelentésben szereplő információ; 

(b) a Társaság nevét; 

(c) a teljes nevet, abban az esetben ha természetes személyről van szó, vagy a kereskedelmi nevet jogi 

személy esetén, vagy az Ügyfélszámla egyéb megjelölését; 

(d) a Portfolió tartalmának és értékének meghatározása, beleértve a részleteket az egyes pénzügyi 

eszközökről, a piaci értékét, vagy a valós értékét, amennyiben a piaci érték nem érhető el, és a 

készpénz-egyenleget a beszámolási időszak elején és végén, és a portfolió teljesítményét a jelentési 

időszak alatt; 

(e) a jelentési időszakban felmerült díjak és költségek teljes összegét, tételesen megadva legalább a 

teljes kezelési díj és a teljes végrehajtással összefüggő költségeket, és adott esetben egy nyilatkozatot, 

hogy kérésre részletesebb bontást is elérhető; 

(f) amennyiben a Társaság és az Ügyfél ebben megállapodott, akkor a lefedett időszak 

teljesítményénem összehasonlítását a befektetési teljesítményekkel a piacon; 

(g) az osztalékok, kamatok és egyéb beérkezett összegek összesítését az Ügyfél Portfolióval 

kapcsolatban, ideértve a befektetéseket is; 

(h) tájékoztatást egyéb társasági intézkedésekről melyek a portfolióban tartott eszközökkel 

kapcsolatban adnak jogokat; 

(i) amennyiben az ügyfél nem kér tájékoztatást a végrehajtott tranzakciókról ügyletenként azonnal 

a végrehajtás után tartós adathordozón, az adott időszakban végrehajtott egyes tranzakciókkal  

kapcsolatos következő információkat, amennyiben érdemleges: 

 

·       a kereskedés napja; 

·       a kereskedés időpontja; 

·       a Megbízás típusa; 

·       a Végrehajtási Helyszín azonosítója; 
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·       az eszköz azonosítója; 

·       az eszköz azonosítója; 

·       a vételi/eladási indikátor; 

·       a Megbízás jellege, amennyiben nem vétel/eladás; 

·       a mennyiség; 

·       az egységár; 

·       a teljes ár; 

·       a jutalékok és költségek összege. 

 

(j) egyéb, az érvényes előírások szerinti információ 

 

32.6. A Portfolio értéke lesz a vonatkozó Ügyfélszámla egyenlege. Az Ügyfél portfoliójának kezdeti 

értéke az lesz, amikor az Ügyfél hozzáférést kapott a Közösségi Kereskedéshez. A Megállapodás 

felbontása esetén a portfolió felmondás napján érvényes értéke lesz a záróérték. 

 

32.7. Az Ügyfél portfoliójának értéke minden munkanap végén kalkulálható, és a munkanap végén 

a Platformon megtekinthető. 

 

32.8 Az ügyfélnek nyújtott Portfóliókezelési szolgáltatás során (a törvény által tiltott mértékben) a Cég 

nem fogadhat el és nem tarthatja meg a díjakat, jutalékokat, illetve bármely olyan harmadik féltől vagy 

harmadik fél által képviselt személy, vagy fél által fizetett vagy nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli 

juttatást, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan. 

 

32.9. A Cég online hozzáférést biztosít az Ügyfél számára az általa használt platformhoz 

(platformokhoz), amelyek az alkalmazandó jogszabályok és a CySEC Szabályainak értelmében 

információt szolgáltatnak az ügyfélnek. Amennyiben a Cég úgy ítéli meg, hogy a Platform által nyújtott 

információk nem megfelelőek, és nem felelnek meg az Alkalmazandó Szabályzatok követelményeinek, 

a Cég három havonta tartós adathordozón is információt tud nyújtani az Ügyfél számára, vagy ha az 

Ügyfél portfóliója tőkeáttétes portfólió, legalább havonta egyszer. 

 

32.10. Az Ügyfél kötelességet vállal arra, hogy értékelje a Portfóliójának a teljesítményét és az egyéni 

jeladókat, amelyeket időről időre átmásolhat a Portfólió és/vagy az adott pénzügyi eszköz általános 

teljesítményének értékelésére. A Platform olyan információkat nyújt, amelyek lehetővé teszik az Ügyfél 

számára, hogy felmérje, hogy a portfóliójának, vagy egy adott pénzügyi eszköznek az értéke csökkent, 

vagy növekedett. 
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1. Függelék – CFD KERESKEDELMI FELTÉTELEK 

1. Alkalmazási terület 

1.1. E Melléklet csak azokra az Ügyfelekre vonatkozik, akik a CFD Pénzügyi Eszközeivel kereskednek.  

2. CFD Megbízások típusai  

2.1. Az Ügyfél az alábbi CFD Megbízásokat adhatja:  

(a) Vételi megbízás 

(b) Eladási megbízás 

(c) Eladás korlátozása, Eladás leállítása  

(d) Vétel korlátozása, Vétel leállítása  

(e) Nyereség igénylés, Veszteség megszűntetése  

(f) Esedékesség beállítása  

(g) A Platformon elérhető összes többi Megbízás.  

3. Megbízások adása, törlése, vagy eltávolítása, valamint az Ügyfél Megbízásainak 

végrehajtása  

3.1. a Felek egyetértenek abban, hogy a CFD kereskedésekre további kikötések, feltételek, 

követelmények, funkcionalitások és korlátozások vonatkozhatnak, amelyek az egyes Platformokon 

érhetők el, az Ügyfél elfogadja, hogy ezek rá nézve kötelező érvényűek, és a Társaságnak jogában áll 

ezeket az Ügyfél előzetes értesítése nélkül megváltoztatni; ennek megfelelően az Ügyfél elfogadja, hogy 

új CFD Megbízás adása előtt utánanéz e változtatásoknak. Továbbá, a CFD Megbízásokat a Szerződés 

részletes kikötéseinek megfelelően kell adni és végrehajtani, tekintettel a Weblapon közzétett 

Finanszírozási díjakra, az Átvitel következő időszakra szabályára, és a tőzsdei kereskedés nyitvatartási 

idejére, és a Társaságnak jogában áll ezeket az Ügyfél előzetes értesítése nélkül megváltoztatni; ennek 

megfelelően az Ügyfél elfogadja, hogy e változásokat köteles figyelemmel kísérni a Társaság 

weboldalán, mielőtt új CFD Megbízást adna. Az Ügyfél azt is vállalja, hogy kifizesse a Fizikai 

Részvények kereskedésének a kezelési díját. 

3.2. A Társaság Weboldalán megjelenő mindegyik CFD-t illetően a Társaság által időről-időre 

módosított tőzsdei kereskedés nyitvatartási idejében lehet Megbízásokat adni, végrehajtani és 

(amennyiben engedélyezve van) megváltoztatni vagy eltávolítani. A Függőben lévő Megbízások, 

amelyek még nincsenek végrehajtva, a következő kereskedési időszakban is érvényesek maradnak 

(amennyiben van ilyen). Azok a piaci Megbízások, amelyek feltöltéséhez nincsen elegendő mennyiség, 

nem maradnak érvényesek, hanem törlésre kerülnek. A következő üzleti napra átviszik a kereskedés 

napi lezárásakor a nem határidős nyitott pozíciókat a tevékenység alapjául szolgáló Piacon, tekintettel 

arra, hogy a Társaságnak jogában áll lezárni a nem határidős, nyitott pozíciókat. A nyitott határidős 

pozíciókat a vonatkozó időszak lejártakor viszik át a következő vonatkozó időszakra, arra való 

tekintettel, hogy a Társaságnak jogában áll lezárni a nyitott határidős pozíciókat.  
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3.3. A Megbízások az adott Megbízás, Ügyfél által rögzített típusa és ideje alapján tekinthetők 

érvényesnek. Ha a Megbízás érvényességi ideje nincs meghatározva, akkor határozatlan ideig marad 

érvényes. A Társaság, azonban, törölhet egy, vagy akár az összes függőben lévő Megbízást, ha az 

Ügyfélszámlán a Tőke nullára esik.  

3.4. Tőzsdére kerülés után a Megbízásokat már nem lehet megváltoztatni, vagy eltávolítani. A 

Veszteség megszüntető és Nyereség igénylő Megbízásokat még akkor is lehet változtatni, ha a 

kereskedés már kint van a tőzsdén, amennyiben egy meghatározott szintnél magasabb távlatokban 

vannak (a kereskedés szimbólumától függően).  

3.5. Az Ügyfél megváltoztathatja a függő Megbízások lejárati dátumát, vagy akár törölheti, illetve 

módosíthatja a függőben lévő Megbízást, végrehajtás előtt.  

3.6. A Társaság szigorúan a lejárati idejüknek megfelelően kapja meg és továbbítja végrehajtás céljából 

az Ügyféltél kapott Megbízásokat. A Társaságnak nem feladata, hogy leellenőrizze a Megbízás 

pontosságát.  

3.7. A Megbízások teljesítése az alábbiak szerint történik:  

(a) A Nyereség igénylő (T/P) Megbízásokat a megállapított árakon hajtják végre.  

(b) A Veszteség megszüntető (S/L) Megbízásokat a megállapított árakon hajtják vére, a piaci nyitó 

áraktól függően.  

(c) A zárolt pozíciókra beállított Veszteség megszüntető (S/L) Megbízásokat az első tőzsdei árfolyamon 

– az első áron hajtják végre, amelyet kap a Társaság.  

(d) A pozíció nyitáshoz a Vétel leállító és Eladás leállító Megbízásokat az első tőzsdei árakon hajtják 

végre – nyitás azon az áron, amelyet a Társaság megkap.  

3.8. E Megállapodás folyamán minden egyes CFD kereskedésre vonatkozóan kap a Társaság az 

Ügyféltől Megbízást, és ezeket továbbítja végrehajtás céljából harmadik félnek, amely a végrehajtás 

helye és a CFD szerződő fél lesz. A Weblapon elérhető a Társaság végrehajtási helyszíneinek listája. 

Nem a Társaság lesz a CFD-ben szerződő fél.  

3.9. A Megállapodásban erre vonatkozóan rögzített egyéb rendelkezés hiányában a Társaságnak nem 

kötelessége nyomon követni, vagy tájékoztatni az Ügyfélt az Ügyletek állapotáról, vagy kizárni az 

Ügyfél bármelyik Nyitott pozícióját. Amikor a Társaság úgy dönt, hogy ezt megteszi, ezt saját belátása 

alapján teszi, de ez nem jelenti azt, hogy vállalja a kötelezettséget, hogy továbbra is megtegye ezt.  

3.10. Az Ügyfél a felelős azért, hogy mindig tisztában legyen a pozíciói állapotával.  

4. Jegyzett árfolyamok  

4.1. Abban az esetben, ha a Társaságnak nem áll módjában az ár, vagy a méret, illetve egyéb okok miatt 

tovább folytatni egy Megbízást, a Társaság elküld egy újabb árajánlatot az Ügyfélnek, azzal az árral, 

amelyen hajlandó kereskedni.  
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4.2. Az Ügyfél terminálján az aktív, illetve aktuális Jegyzett árfolyamok jelennek meg. Ha, azonban, 

nagy a bizonytalanság a Kereskedés alapjául szolgáló piacon a Megbízás végrehajtása megváltozhat a 

végrehajtási idő miatt.Az Ügyfél kérhet árat, de az első árat fogja megkapni, ami éppen lesz a tőzsdén.  

4.3. A Társaság a Jegyzett árfolyamokat az Alapeszköz árát figyelembe véve ajánlja, de ez nem jelenti 

azt, hogy ezek a Jegyzett árfolyamok az Alapeszköz ár konkrét százalékán belül esnek. Amikor a 

tevékenység lapjául szolgáló piacot bezárják, a Társaság által kínált Jegyzett árfolyamok azt fogják 

tükrözni, amit a Társaság az Alapeszköz aktuális Vételi ajánlatának és Eladási árfolyamának gondol 

adott időpontban. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy e Jegyzett árfolyamokat a Társaság állítja be saját 

belátása szerint.  

5. Pénzügyi költségek, Szerződés részletes kikötései, Átvitel szabályai és tőzsdei 

kereskedés nyitvatartási ideje  

5.1. A Társaságnál rendelkezésre álló összes CFD-nek van napi pénzügyi költség vonzata. Az eltérő 

típusú CFD-k pénzügyi költségei a Szerződés részletes kikötései között, a Platformon és/vagy 

a weboldalon tekinthetők meg. 

5.2. A Cég rendelkezésére álló fizikai részvények nyitvatartására egy mindennapos kezelési díjat kell 

fizetni, amely minden munkanap végén felszámolásra kerül, és minden szerdán a díj a háromszorosára 

nő. 

6. Csereügyletek  

6.1. A swap pontok kiszámítása során a Cég a honlapján megjeleníti a feltételeket. Szerdán ezek az MT4 

és MT5 platformokon háromszorosak.  

7. Tételek  

7.1. Egy (1) szabvány tétel méret az egyes CFD-kre vonatkozóan meghatározott mértékegység. A 

Társaság ajánlhat szabvány tételeket, mikro-tételeket, és mini tételeket, a saját belátása szerint, a 

Szerződés részletes kikötéseiben, vagy a Társaság weblapján időről-időre rögzített rendelkezések 

szerint.  

8. Elmaradás megszüntetése, Szaktanácsadó és Veszteség megszüntető Megbízások  

8.1. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy az Ügyfél Kereskedő Termináljának kiegészítő funkcióinak 

igénybevételével végrehajtott kereskedő műveletek, mint amilyen az Elmaradás megszüntetése és/vagy 

a Szaktanácsadás, teljes egészében az Ügyfél felelősségi körében végrehajtandó műveletek, tekintettel 

arra, hogy közvetlenül az Ügyfélnek a kereskedő termináljától függő műveletek ezek, és a Társaság 

emiatt nem vállal semmilyen felelősséget.  

8.2. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Veszteség megszüntető Megbízás nem szükségszerűen korlátozza a 

tervezett összegekre a veszteségeket, mert a piaci feltételek nem mindig teszik lehetővé e Megbízás 

végrehajtását a meghatározott áron, így ezért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.  

9. Marzsra érvényes követelmények  
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9.1. Az Ügyfél köteles a Társaság által, a saját belátása szerint és a Szerződés részletes kikötései 

értelmében, az egyes CFD-kre vonatkozóan bármikor meghatározott határok között Kezdő marzsot 

és/vagy Lefedezett marzsot biztosítani és fenntartani.  

9.2. Az Ügyfél felelősségi körébe tartozik annak biztosítása, hogy pontosan megértse a Marzs 

számításának módját.  

9.3. Vis Maior eseményeket kivéve, a Társaságnak jogában áll megváltoztatni a Marzsra érvényes 

követelményeket, ám a módosításról köteles az Ügyfélt tíz Munkanappal előre, Írásbeli Értesítés 

formájában tájékoztatni. Ilyen helyzetben a Társaságnak jogában áll új marzs követelményeket 

alkalmazni az új pozíciókra, valamint a már megnyitott pozíciókra is.  

9.4. A Társaságnak jogában áll az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül is módosítani a Marzsra 

érvényes követelményeket vis maior esemény fennállása esetén. Ilyen helyzetben a Társaságnak 

jogában áll új marzs követelményeket alkalmazni az új pozíciókra, valamint a már megnyitott 

pozíciókra is.  

9.5. A Társaságnak jogában áll lezárni, és /vagy korlátozni az Ügyfél nyitott pozíciójának (Új vagy 

Grossz) méretét és elutasítani az Ügyfél új pozíciók létrehozására érvényes Megbízásainak a 

teljesítését, az alábbi esetekben:  

(a) A Társaság véleménye szerint a kereskedés feltételei endellenesek.  

(b) Az Ügyfél biztosítékának az értéke a minimálisan előírt marzs követelmény alá süllyed.  

(c) A tőke (az aktuális egyenlege a nyitott pozícióval együtt) egyenlő, vagy kevesebb, mint a nyitott 

pozíció megtartásához szükséges, előírt marzs százalék (biztosíték).  

(d) A Társaság pótfedezet befizetésére szólít fel, de az Ügyfél ennek nem tesz eleget.  

(e) Az Ügyfél által elkövetett Mulasztás esete áll fenn.  

9.6. Az Ügyfél felelősségi körébe tartozik, hogy amint lehet, értesítse a Társaságot, amennyiben úgy 

véli, hogy nem lesz képes eleget tenni a pótfedezet befizetésére vonatkozó felszólításnak, amikor 

esedékessé válik a befizetés.  

9.7. Amikor Felszólítás történik pótfedezet befizetésére, az Ügyfél számára az alábbi lehetőségek 

nyílnak a helyzet rendezésére:  

(a) kockázatának korlátozása (kereskedések lezárása); vagy  

(b) pozícióinak lefedezése, bebiztosítása (a jelenlegivel ellentétes pozíciók nyitása), miközben 

újraértékeli a helyzetet; vagy  

(c) több pénz elhelyezése az Ügyfélszámláján.  

9.8. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget a pótfedezet befizetésére érvényes felszólításnak, és a piac 

ellene dolgozik, akkor a pozícióit 30%-os Stop Out szinten zárják le, és a Társaságnak jogában áll 

elutasítani új Megbízás teljesítését.  
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9.9. A Marzs pénztőkeként fizetendő az Ügyfélszámla valutanemében.  

9.10. Az Ügyfél vállalja, hogy nem hoz létre és nem marad rendezetlen zálogjog a Társaságnak átadott 

marzson (fedezeten), valamint nem egyezik bele a Társaságnak átadott Marzs átruházásába.  

10. Juttatások  

10.1. A Cég saját belátása szerint, és az Alkalmazandó Szabályoknak megfelelően a Cég időről időre 

jogosult arra, hogy ügyfelei számára az Alkalmazandó Szabályoknak megfelelően különféle előnyöket 

nyújtson (a továbbiakban együtt az "Előnyök"). Az előnyökre minden alkalommal további szabályok és 

feltételek vonatkozhatnak. 
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2. Függelék – A KÖZÖSSÉGI KERESKEDÉS FELTÉTELEI 

1. Hatály 
 
1.1. Jelen 2. Függelék csak azokra az Ügyfelekre vonatkozik, akik részt vesznek a Közösségi 
Kereskedésben. A Közösségi Kereskedés magában foglalja az befektetésekre vonatkozó  
portfoliókezelés befektetési szolgáltatást. 
 
1.2. A Közösségi Kereskedés csak a CFD tranzakciókra elérhető. 
 
2. Automatikus megbízások 

2.1. A Felület az Ügyfél részére biztosítja az automatikus megbízás funkció használatát. Az Ügyfél 
tudomásul veszi, hogy az automatikus megbízások aktíválásával a megbízások automatikusan kerülnek 
megadásra, minden alkalommal, a vonatkozó Szignál Szolgáltató adatai alapján. Így amint a szignál 
szolgáltató saját nevében egy megbízást, az Ügyfél számlájára automatikus jelet küld, hogy másolja / 
utánozza a Szignál Szolgáltató megbízását.  
 
2.2. Az Ügyfél elfogadja, és tudomásul veszi, hogy automatikus megbízások esetén nincs szükség az 
Ügyfél jóváhagyására vagy megerősítésére vagy beleegyezésére vagy beavatkozására a megbízás 
jellemzőivel kapcsolatban, amikor a megbízás elküldésre kerül. Ezokból az Ügyfél felhatalmazza a 
Társaságot, hogy minden ilyen megbízást végrehajtson, egyedi mérlegelés alapján, előzetes konzultáció  
vagy hozzájárulás vagy jóváhagyás nélkül minden egyes alkalommal automatikusan másolva az Ügyfél 
által kiválasztott Szignál Szolgáltató által adott megbízásokat. 
  
2.3. Az Ügyfélnek jogában áll egy bizonyos megbízás vonatkozásában kikapcsolni az automatikus 
megbízás funkciót, vagy lekapcsolódni a Szignál Szolgáltatóról a felületen. Ettől a pillanattól kezdve az 
Ügyfél hozza a döntéseket a megbízásaival kapcsolatban, nyitja, zárja vagy módosítja pozícióit, és a 
Társaság az Ügyfél utasításainak megfelelően végrehajtja az Ügyfél megbízásait. Ugyanakkor az Ügyfél 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy beavatkozása meghiúsíthatja a Szignál Szolgáltató kereskedési 
stratégiáját, és az Ügyfélnek veszteséget okozhat. Ráadásul, amennyiben az Ügyfél módosítja vagy törli 
a Szignál Szolgáltató megbízását, lényegesen eltérő eredményt ér el, mint a Szignál Szolgáltató 
megbízásai, és az Ügyfél megbízásai nem kerülnek automatikus zárolásra vagy változtatásra, amikor a 
Szignál Szolgáltató megváltoztatja vagy zárja az eredeti automatikus pozíciót, így az Ügyfél veszteséget 
szenvedhet. Az automatikus megbízás funkció kikapcsolásával, vagy a Szignál Szolgáltató 
megbízásainak módosításával a Társaság az Ügyfél részére a Befektetési Megbízások Fogadására, 
Továbbítására és Végrehajtására irányuló szolgáltatását kínálja. 
 
Ugyanakkor a Társaság megállapítja, hogy az automatikus megbízások különböző kockázatokkal 
járnak, és kéri az ügyfelet, hogy alaposan olvassa el és fontolja meg a következő kockázatokat, mielőtt 
használja a Társaság automatikus megbízás funkcióját: 
 
3. Szignál Szolgáltatók 

3.1. A Társaság a felületen és/vagy a weboldalánaz aktív Szignál Szolgáltatókról, becenevükről és 

kereskedéstörténetükről listát tesz közzé. A Szignál Szolgáltatók szintén Ügyfelek, nem a Társaság 

alkalmazottai. 

3.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Szignál Szolgáltató kereskedési történetének 
használata és az arra való támaszkodás nem garantálja a szignál szolgáltató jövőbeni teljesítményét, 
vagy azt, hogy az ügyfél nem szenvedhet majd veszteségeket. Az, hogy a Társaság minden egyes szignál 
szolgáltatóról információt nyújt a felületen vagy a weboldalán, nem minősül a Társaság által nyújtott 
tanácsnak, ajánlásnak, vagy javaslatnak egy adott szignál szolgáltató automatikus megbízásokhoz való 
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kiválasztására, vagy biztosítékként, vagy garanciaként arra, hogy jövőbeni kereskedése összhangban 
lesz korábbi sikeres kereskedési tevékenységével.  
 
3.3. Egyértelmű és elfogadott, hogy a Társaság nem befolyásolja, nem ad tanácsot és nem határozza 

meg a Szignál Szolgáltató kereskedési stratégiájával kapcsolatos döntéseket vagy lépéseket. 

3.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság bármikor megszakíthatja az együttműködést a Szignál 
Szolgáltatóval, anélkül, hogy erről az Ügyfelet előzőleg értesítené, így tehát az Ügyfél nem használhatja 
majd adott szolgáltatóval kapcsolatban az automatikus megbízás funkciót. A Társaság nem tehető 
felelőssé semmilyen kárért, amit egy ilyen esemény az Ügyfélnek okoz. 
 
4. Ösztönzések és összeférhetetlenség 
 
4.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a Szolgáltató számára díjat számít fel a weboldalon 
található adatok biztosításáért. Az Ügyfél kényelmének érdekében az egyes jelszolgáltatókra vonatkozó 
díjakat a Cég a a www.toptrader.eu/faq honlapon teszi közzé. A Társaság Ügyfeleit évente tájékoztatja 
a kifizetések pontos összegére vonatkozóan. Az ilyen díj célja az Ügyfél számára kínált szolgáltatás 
minőségének a javítása. 
 
5. Díjak 
 
5.1. Az Ügyfél köteles megfizetni a CFD kereskedésre érvényes, az 1. függelék szerinti díjakat. Ezen 
túlmenően, a Közösségi Kereskedés használatért az Ügyfélnek ki kell fizetnie a Szignál Szolgáltató 
érvényes Teljesítmény Díját, melyet minden Szignál Szolgáltató saját maga határoz meg, és 
megtekinthető a profilján. A Teljesítmény Díjat a nettó nyereség (a befektetés legmagasabb értéke) 
alapján kell az Ügyfélnek megfizetnie. 
 

 


