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BEFEKTETŐI KÁRTÉRÍTÉSI ALAP 
 
1. Általános 
 
Goldenburg Group Limited (továbbiakban: "Társaság") a Befektetői Kártérítési Alap ("ICF") tagja a 
Ciprusi Befektetési Vállalkozások ("CIF") Ügyfeleiért a 2017-es L. 87(I)/2017 Befektetési Szolgáltatások 
és Tevékenységek és Szabályozott Piacok Törvénye szerint. 
 
2. Célkitűzések 
 
Az ICF célja biztosítani a fedezett ügyfeleknek az ICF tagjaival szembeni kártérítés fizetésére szóló 
követeléseit abban az esetben, ha a tag pénzügyi helyzete folytán nem képes azt kielégíteni, és nincs rá 
reális kilátás, hogy a fenti körülmények a közeljövőben javulnának. Az ICF kielégíti a fedezett ügyfelek 
azon igényeit, amelyek a tagjai által biztosított, fedezett szolgáltatások folytán keletkeznek mindaddig, 
amíg megállapítható, hogy az ICF tagja a jogszabályban megállapított feltételek és eljárások szerinti 
kötelezettségeit teljesítette, függetlenül attól, hogy a kérdéses kötelezettség az ICF tagját a 
jogszabályokkal és a fedezett ügyféllel kötött szerződésében foglalt feltételekkel kapcsolatban terheli, és 
függetlenül attól, hogy az ICF tagjának említett kötelezettsége a szerződésben foglaltakon vagy jogellenes 
magatartáson alapul. 
 
3. Fedezett szolgáltatások 
 
A Befektető-kompenzációs Alap (ICF) kártalanítja a Társaság fedezett Ügyfeleit a Társaság által kínált 
fedezett befektetési szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra, melyek szerepelnek az engedélyben, 
amely megtalálható a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdei Bizottság honlapján itt 
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/40646/. 
 
4. Fedezett ügyfelek 
 
Az ICF a Társaság lakossági ügyfeleit fedezi. A fedezet nem terjed ki az üzleti jellegű ügyfelekre és a  
szerződött partnerekre. További részletekért kérjük olvassa el az 5. pontot. 
 
5. Nem fedezett ügyfelek 
 
5.1. Az ICF nem fizet kártérítést azoknak a személyeknek, akik ellen a mindenkor hatályos, a Pénzmosás 
megelőzése és üldözése elleni 2007-es jogszabály alapján büntetőjogi eljárás van folyamatban. 
 
5.2. Az alkalmazandó előírások alapján az ICF nem kártalanítja a kövekező befektetői kategóriákat: 
 
(a)  A szervezeti és üzleti befektetők következő kategóriái: 
• befektetési vállalkozások (IF) 
• a Társasághoz kapcsolódó, vagy egyazon vállalatcsoporthoz tartozó jogi személyek 
• bankok 
• szövetkezeti hitelintézetek 
• biztosító társaságok 
• átruházható értékpapírok közös befektetési szervezetei és az azok kezelését végző vállalatok 
• társadalombiztosítási intézmények és alapok 
• a Társaság által saját kérelmükre üzletinek tekintett befektetők 
 
(b)  Államok és nemzetközi szervezetek 
(c) Központi, szövetségi, területi és helyi közigazgatási hatóságok 
(d)  A Társasághoz kapcsolódó vállalkozások 
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(e)  A Társaság vezetői és adminisztratív munkatársai 
(f)  A Társaság azon részvényese, akinek a Társaság tőkéjében való közvetlen vagy közvetett 
részesedési aránya eléri a részvénytőke 5%-át, vagy azon partnerei, akik személyesen felelnek a Társaság 
kötelezettségeiért, akárcsak azon személyek, akik a Társaság jogszabályok által előírt pénzügyi 
ellenőrzéseknek való megfelelésért felelősek, mint például a minősített könyvvizsgáló. 
(g)  Mindazon befektetők, akiknek vállalkozásához a Társaság kapcsolódik, illetve azon 
vállalatcsoport befektetői, amelyhez a Társaság tartozik, és helyzete vagy feladatai megfelelnek az (e) és 
(f) alpontoknak. 
(h)  Az (e), (f) és (g) alpontokban felsorolt személyek másodfokú rokonai és házastársai, valamint a 
nevükben a számlájukat kezelő harmadik személyek. 
(i)  a mindenkor hatályos Pénzmosási tevékenységek megelőzéséről és üldözéséről szóló 2007- es 
jogszabályban foglalt bűncselekmények miatt elítélt befektetők mellett a Társaságnak mindazon 
befektető ügyfelei, akik a Társaságot ért pénzügyi hátrányhoz vagy pénzügyi helyzetének romlásához 
valamely tevékenységükkel hozzájárultak, vagy ezt a helyzetet kihasználták. 
(j)  Azon társasági forma befektetői, amely a Társasági törvény vagy az Európai Uniós tagállamban 
hatályos azonos értelmű jogszabály alapján a mérete miatt nem készíthet összefoglaló mérleget. 
 
5.3. Az 5.2. pont (e), (f), (g) és (h) alpontjai esetében az ICF mindaddig felfüggeszti a kártérítés  
folyósítását, amíg végleges döntés születik arról, hogy ilyen esetben hogyan kell eljárni, és egyidejűleg 
informálja az érdekelt feleket. 
 
6. A kártérítés folyósításának eljárása 
 
6.1. Az ICF megtéríti a fedezett ügyfeleknek a Társaság által nyújtott fedezett szolgáltatásaiből eredő 
igényeit, amennyiben a Társaság a korábban megállapított kötelezettségeinek nem tett eleget (lásd 
lentebb: 6.2, 6.3 és 6.4 pontok) 
 
6.2. A következők alapozzák meg a Társaság kötelezettségszegését: 
 
(a)  visszaadja a Társaság által közvetetten, rendelkezések alapján kezelt tőkét a Társaság fentebb 
mondott, fedezett szolgáltatásokat igénybe vevő fedezett ügyfelének, amelyet az utóbbi a Társaságtól az 
őt megillető jog szerint visszaigényelt, vagy 
 
(b)  visszaadja az ügyfélnek azokat a pénzügyi eszközöket, melyeknek ő a tulajdonosa, és amelyeket 
eddig a Társaság kezelt 
 
6.3. Az ICF kezdeményezi a kártérítés folyósításának eljárását a következő esetekben: 
 
(a) Ha a Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottság (CySEC) határozatában kimondta, hogy a Társaság nem 
tudja teljesíteni sem a saját kötelezettségeit, sem az ügyfél felé fennálló, a megrendelt befektetési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó igényeit, mindaddig, míg a teljesítésre való képtelensége közvetlenül 
kapcsolódik a pénzügyi helyzetéhez, és a közeljövőben nincs reális kilátás ennek javulására, és 
határozatot hozott az ICF által teljesítendő kártérítési folyósítási eljárásról, melyet a Ciprusi Köztársaság 
Hivatalos Lapjában, valamint annak internetes webolalán is közzétett. A CySEC ilyen határozatot 
hozhat, amennyiben a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 
 
(i)  A Társaság írásban nyilatkozik az ICF vagy a CySEC irányába arról, hogy nem teljesítette az 
ügyfél felé fennálló kötelezettségét, vagy 
(ii)  A Társaság felszámolásra irányuló kérelmet nyújt be a Ciprusi Társasági jogi törvény V. részének 
rendelkezései szerint, vagy 
(iii)  A CySEC visszavonta vagy felfüggesztette a Társaságnak a befektetési szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó engedélyét, és meggyőződik arról, hogy a Társaság a közeljövőben várhatóan nem lesz abban 
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a helyzetben, hogy teljesítse kötelezettségei az ügyfelei felé olyan okból kifolyólag, amely nem jelent 
olyan átmeneti likviditási hiányt, melyet nem lehet azonnal kezelni. 
 
(b) Az elbírálási jogkörrel rendelkező hatóság megalapozott indokok alapján a Társaság pénzügyi 
helyzetével összefüggésben határozatot hozott, amelynek következtében felfüggeszti a befektetők 
panasztételi lehetőségét. 
 
6.4. A bíróság vagy a CySEC által kiadott kártérítésfolyósítási eljárás megindítására vonatkozó 
határozatot az ICF legalább három, azaz 3, országos megjelenésű lapban közzéteszi abból a célból, hogy 
a fedezett ügyfeleket a Társasággal szemben fennálló igényeik benyújtására felhívja. A felhívás leírja a 
kártérítési kérelemre vonatkozó eljárást, beleértve a benyújtási határidőt és a kérelem tartalmát. 
 
6.5. A fedezett ügyfél által a Társasággal szemben támasztott igények kapcsán a kártérítési kérelmet az 
ICF-hez kell írásban benyújtani, és tartalmaznia kell a következőket: 
 
(i)  A kérelmező ügyfél neve, 
(ii)  A kérelmező ügyfél címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe, 
(iii)  Az ügyfélnek a Társaságnál vezetett ügyfélkódja, 
(iv)  Az ICF és a fedezett ügyfél között a fedezett szolgáltatásokra vonatkozóan fennálló szerződés 
részletei, 
(v)  A kérelmező ügyfél által támasztott követelés típusa és összege, 
(vi)  A kérelmező ügyfél által támasztott követelés részletes ismertetése,  
(vii)  Bármely egyéb információ, melyre az ICF-nek szüksége lehet. 
 
6.6. Az ICF Igazgatási Bizottságának jogköre a kártérítési kérelmek benyújtására különösen akkor áll 
fenn, ha: 
 
(i)  A kérelmező ügyfél egyben fedezett ügyfél is, 
(ii)  A kérelmet határidőben benyújtották, 
(iii) A kérelmező ügyfél nincs a mindenkor hatályos, a Pénzmosás megelőzéséről és üldözéséről szóló 
2007-es jogszabály alapján bűncselekménnyel vádolva, 
(iv)  A kártérítésre irányuló érvényes kérelem feltételei fennállnak. 
 
6.7. Az Igazgatási Bizottság elutasítja a kártérítés iránti kérelmet abban az esetben, ha a kérelmező ügyfél 
nem felel meg a 6.6. pontban szereplő feltétleknek, vagy, ha ez az Igazgatási Bizottság jogkörébe tartozik, 
legalább az alábbi feltételek egyike fennáll: 
 
(i)  A kérelmező ügyfél tisztességtelen eszközöket alkalmazott annak érdekében, hogy a 
kártérítésnek az ICF által való folyósítását biztosítsa, különösen, ha szándékosan hamis bizonyítékokat 
szolgáltatott, 
(ii)  A kérelmező által elszenvedett kár egyértelműen a kérelmező által tanúsított gondatlanság vagy 
bűncselekmény miatt következett be. 
 
6.8. Az értékelés befejezését követően az ICF: 
 
(i)  Az ügyről szóló jegyzőkönyv felsorolja a Társaság valamennyi olyan ügyfelét, aki kártérítési 
összeg folyósítására jogosult, és az ügyről öt (azaz 5) munkanapon belül tájékoztatja a CySEC-et valamint 
a Társaságot, továbbá 
(ii)  Valamennyi érintett ügyfelet értesíti megállapításairól legfeljebb az előbb említett 
jegyzőkönyvben foglalt, az ügyfél számára megítélt teljes kártérítési összeg meghatározását követő 
tizenöt (azaz 15) napon belül. 
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7. A kártérítés összege 
 
7.1. A fedezett ügyfelek számára kifizethető kártérítési összeg a fedezett ügyfél és a Társaság között 
fennálló jogi és szerződéses feltételek alapján kerül kiszámításra, az ügyfél és a Társaság között fennálló 
követelések beszámításának szabályaira való tekintettel. 
 
7.2. A fizetendő kártérítés kiszámításának szabálya a fedezett ügyfélnek a Társaság felé fennálló összes 
megalapozott követelése alapján történik, a Társaság által nyújtott valamennyi fedezett szolgáltatás 
alapján, függetlenül azon számlák számától, amelyekben az ügyfél kedvezményezett, valamint a 
pénznemtől és a szolgáltatások nyújtásának helyszínétől. 
 
7.3. A teljes kifizetendő összeg fedezett ügyfelenként az ügyfélfiókok számától, a valutatípustól, és a 
befektetési szolgáltatás nyújtási helyőtpl függetlenül nem haladja meg a 20,000 (húszezer) eurót. 
 
7.4. Abban az esetben, ha egy közös számla kedvezményezettjeinek több, mint fele a Társaság fedezett 
ügyfele: 
 
(a)  valamennyi társkedvezményezettnek legfeljebb 20,000 (húszezer) euró fizethető ki, és 
(b) a kártérítés az osztatlan közös tulajdonban lévő közös számla esetében is rögzített és megoszlik 
a társkedvezményezettek között aszerint, ahogy a társkedvezményezettek és a Társaság között fennálló 
szerződés azt meghatározza; ilyen megállapodás hiányában egyenlő arányban oszlik meg közöttük. 
 
8. Nyelv  
 
8.1. A Társaság által hivatalos ügyei intézése során használt nyelv az angol. Az Ügyfél feladata, hogy 
elolvasson a Társaság hivatalos Weblapján közzétett minden információt a Társaságról, valamint 
tevékenységeiről. Az angol nyelvű anyagok más nyelvekre lefordított, illetve az angoltól eltérő nyelveken 
közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek kötelezettséget a Társaságra nézve, 
illetve nincsenek jogi következményeik, azaz a Társaság nem vállal felelősséget, vagy anyagi 
kötelezettséget az angoltól eltérő nyelvű szövegek információ tartalmának helyességéért.  
 
 

 
 


