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Az ügyfél nyilatkozata

Kijelentem, hogy a Fio o.c.p., a.s. társaság (a továbbiakban úgyis, mint „kereskedı”) által, a szerzıdés megkötése elıtt
elegendı idıvel tájékoztatva voltam a kereskedı által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó minden fontos szempontról,
mindenekelıtt a rendelkezésemre lettek bocsátva a következık:
- információk a kereskedırıl és az általa nyújtott szolgáltatásokról
- információk a pénzügyi eszközökrıl, beleértve a pénzügyi eszközökbe történı befektetésekre vonatkozó idetartozó
felvilágosítást és figyelmeztetést
- információk az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelmérıl
- információk a szerzıdés (javaslat) feltételeirıl, melyet megkötöttem
- információk a kereskedı által nyújtott szolgáltatások költségeirıl és az összefüggı díjakról
- információk a szolgáltatás teljesítésének helyérıl
- információk a megbízások továbbításának stratégiájáról
- a reklamáció benyújtására vonatkozó információk
- információk a Befektetések Garanciaalapjáról
Kijelentem, hogy minden rendelkezésemre bocsátott információt értek, ill. amennyiben az információk közül
valamelyiket nem értettem, figyelmeztettem erre a kereskedıt, s ezután az ilyen információk el lettek nekem magyarázva.
Egyetértek a szolgáltatások nyújtásával azon feltételek mellett, melyekrıl a kereskedı által tájékoztatva voltam.
Továbbá igazolom, hogy a fenti információk kereskedı általi nyújtásával kapcsolatban átvettem a kereskedıtıl a
következı tájékoztató iratokat:
- Információ a kereskedırıl és az általa nyújtott szolgáltatásokról
- Információk a pénzügyi eszközökrıl, az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelmérıl, valamint némely
további, a pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedést érintı információ
- Információk a Befektetések Garanciaalapjáról
- Reklamációs rend
- A megbízások továbbításának stratégiája
- A teljesítés helyeinek jegyzéke
- Az alapvetı szolgáltatások árlistája és Az alapvetı szolgáltatások árlistájának melléklete (aktuális változatban)
Igazolom, hogy kereskedı által fel lettem világosítva arról, hogy a fent feltüntetett iratok idıszerő változata a www.fio.sk
(magyar nyelven: www.fio.hu) honlapon van közzétéve és hogy tájékoztatva voltam a pontos helyrıl a kereskedı honlapján, ahol e
dokumentumok és információk a rendelkezésemre állnak.
Egyetértek azzal, hogy a kereskedıre bízott eszközeim győjtıszámlákon legyenek vezetve. Igazolom, hogy tájékoztatva
voltam arról, hogy a kereskedı jelenleg mely esetekben tartja ügyfelei eszközeit győjtıszámlákon és hogy a kereskedı által
figyelmeztetve voltam az ügyfelek eszközeinek győjtıszámlákon való tartásával kapcsolatos fokozott kockázatra.
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