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Bizományi szerzıdés
amely létrejött egyrészrıl a Fio o.c.p., a.s., statisztikai számjel 35960990, Bratislava, Nám. SNP 21, Sa-3722/B Bratislava I. cégbírósági
bejegyzés alatt,
banki kapcsolat: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 1051 Budapest Vigadó tér 1. Hungary SWIFT code: OKHBHUHB
HUF 10201006-50286375-00000000 (IBAN) HU66 1020 1006 5028 6375 0000 0000
EUR 10201006-60205012-00000000 (IBAN) HU22 1020 1006 6020 5012 0000 0000
USD 10201006-60205029-00000000 (IBAN) HU91 1020 1006 6020 5029 0000 0000
Banki kapcsolat: ČSOB, Michalská 18 815 63 Bratislava Slovakia SWIFT code: CEKOSKBX
CZK 02266911/7500 (IBAN) SK2675001769114002353107
képviselı:
másrészrıl az Ügyfél – jogi személy - között
*A cég megnevezése (a Cégbírósági bejegyzés alapján):6)

*Cégjegyzékszám:

Statisztikai számjel:

*Székhely: Utca, házszám

*Város, település:

*Irányítószám *Ország:1)
:

Levelezési cím:2) Utca, házszám

Város, település:

Irányítószám: Ország:1)

Banki kapcsolat:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Az Ügyfél nevében aláírásra jogosult személyek (a Cégbírósági bejegyzés alapján) 4):
*Szül. dátum:
*Keresztnév és vezetéknév:

Jogosultság típusa:

1.személy
2.személy
3.személy
Város, település:

Irányítószám Ország:1)

*Száma:

*Kiadás helye:1)

*Érvényes:

*Száma:

*Kiadás helye:

1)

*Érvényes:

*Kiadás helye:

1)

*Érvényes:

*Állandó lakhely: Utca + házszám
1.személy
2.személy
3.személy
1.személy

*Az azonosító igazolvány típusa:3)

2.személy

*Az azonosító igazolvány típusa:

3)

*Az azonosító igazolvány típusa:

3)

3.személy

*Száma:

A IV. Cikkely 15. bekezdése rendelkezéseinek kizárása :

 igen

 nem

A kereskedı a következı Kereskedési számlát vezeti az Ügyfélnek:
Ker. számla száma:

SCP számla száma:

RM-S reg. szám:

NID:5)

Specifikus díjszabás:
Az alapvetı szolgáltatások árlistája

A telefonos kommunikáció jelszava:
Elektronikus kommunikáció:

Felhasználói név:

Megbízás autorizációja SMS kóddal: igen

Lehetıvé tenni az elektronikus átutalásokat az
igen
nem
engedélyezett számlákra:
Az autorizációs kód hossza (5 - 10 jel):
jel
nem Telefonszám:

Jelszó:

Az SMS kód érvényessége, a kód kereskedı általi elküldéstıl számolva
A kód elküldésére megszabott próbálkozások száma (min.
(max. 15 perc):
perc
1, max. 3 próbálkozás)
próbálkozás
Számla (alszámla) kivonat? Kivonat nélkül = csak elektronikusan, személyesen = átvétel a kirendeltségen, postán = a levelezési címre
Számlakivonat nélkül

személyesen

postán

Frekvencia:

hetente

havonta

negyedévente

* kötelezı adat, 1) ország kódja, 2) amennyiben azonos az állandó lakhellyel, nem kell kitölteni, 3) a MK polgárai személyigazolvány, más EU országok polgárai útlevél vagy
személyigazolvány, mások útlevél, 4) egyéb adatokat a képviselırıl a mellékletben tüntesse fel, 5) a Cseh Közt. polgárai nem töltik ki 6) egyéni vállalkozó esetében a teljes
megnevezés, 7) csupán egyéni vállalkozó tölti ki
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I. cikk. A szerzıdés tárgya
A Kereskedı az Ügyfél szóbeli, írásbeli vagy elektronikus formában adott megbízásai alapján saját nevében az Ügyfél számlájára olyan
tevékenységet folytat, mely pénzügyi eszközök vételére vagy eladására irányul a szabályozott piacokon ill. más teljesítési helyeken
belföldön és külföldön, vagy saját néven az Ügyfél számlájára pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyleteket köt harmadik személyekkel.
A Kereskedı az Ügyfél kérvénye alapján saját nevében az Ügyfél számlájára más, a pénzügyi eszközöket érintı tevékenységet is végez,
pl. pénzügyi eszközök való ügyletek elszámolásának, elzálogosított pénzügyi eszközök eladásának vagy devizakonverziónak a
lebonyolítása.
Az egyes ügyletekre vonatkozik az ügyfelek védelmének rendszere az értékpapírokról szóló hatályos szlovák törvényben meghatározott
feltételek alapján és terjedelemben.
Az Ügyfél az 1. bekezdés szerinti tevékenységekért a Kereskedınek jutalmat fizet.
Amennyiben e szerzıdés megkötését befektetési szolgáltatások közvetítıje, illetve erre jogosult külföldi személy közvetítette, az e
szerzıdésben használt „pénzügyi eszközök” fogalma nem vonatkozik a derivatívákra, amennyiben az Ügyfél elektronikus programon
keresztül a Kereskedıvel másképp nem egyezik meg.
II. cikk. A pénzügyi eszközökkel való kereskedés szabályai és egyéb tevékenységek végzése
A pénzügyi eszközökkel való kereskedésre és a Kereskedı által az Ügyfél részére nyújtott egyéb tevékenység végzésére elsıdlegesen e
szerzıdés rendelkezései és a Kereskedı által kiadott, érvényes Általános Szerzıdési Feltételek befektetési eszközökkel való
kereskedéshez (továbbiakban csak “Általános Szerzıdési Feltételek“) alkalmazandók. A Kereskedı jogosult az Általános Szerzıdési
Feltételeket több részre osztani és a részeket önállóan megváltoztatni (és az új változatot kihirdetni).
Az e szerzıdés aláírásakor érvényben lévı Általános Szerzıdési Feltételek részét képezik a szerzıdésnek, és az Ügyfél aláírásával
megerısíti, hogy egyetért a szerzıdésben foglaltakkal és átvette a szerzıdést. Az Ügyfél minden megbízásának és kérésének
teljesítésére az Általános Szerzıdési Feltételek a megbízás vagy kérés idejében hatályos rendelkezései az irányadók, az ebben a
szerzıdésben foglalt kivételekkel.
A Kereskedı jogosult egyoldalúan változtatni az Általános Szerzıdési Feltételeken, annak részei vagy egésze új változatának
kihirdetésével, amennyiben megváltoztak a vonatkozó jogszabályok, a szabályozott piacok (ill. más teljesítési helyek) kereskedési
szabályai, a szabályozott piacok (ill. más teljesítési helyek) elszámolási szabályai, azon személyek tevékenységére vonatkozó
szabályok, akik a bekönyvelt pénzügyi eszközök nyilvántartását vezetik, valamint abban az esetben, amikor új teljesítési helyeken nyílik
kereskedési lehetıség vagy a szerzıdésben foglalt piacok új szegmensében vagy új formában a már hozzáférhetı piacokon (teljesítési
helyeken), illetve amennyiben így eltávolítja az írásban vagy számokban keletkezett hibákat vagy az Általános Szerzıdési Feltételek
változása nem jelent az Ügyfél számára hátrányt. Az Általános Szerzıdési Feltételek egyoldalúan módosított változata a kihirdetését
követı 15. naptári nappal lép érvénybe és hatályba, vagy azon a napon, mely a kihirdetésben szerepel, amennyiben késıbbi idıpontról
van szó. Más okból keletkezett változása az Általános Szerzıdési Feltételeknek csak abban az esetben kötelezı érvényő az Ügyfél
számára, amennyiben a Kereskedı azt 30 nappal a hatályba lépés elıtt kihirdeti és az Ügyfél az alatt az idı alatt írásban nem fejezi ki
egyet nem értését – az egyet nem értés a szerzıdés azonnali felmondását vonja maga után.
Az Általános Szerzıdési Feltételek vagy egyes részeinek új változata azon a napon van szabályosan kihirdetve, amikor azt a Kereskedı
közzétette a weboldalán (www.fio.sk, magyar nyelven a www.fio.hu vagy a www.fio.co.hu vagy a www.fiobroker.hu oldalakon) és
hozzáférhetıvé tette a kirendeltségein az Ügyfelek számára elérhetı helyen.
Az Általános Szerzıdési Feltételek egyes rendelkezéseinek esetleges ellentmondása e szerzıdés rendelkezéseivel nem jelenti az
Általános Szerzıdési Feltételek nem ellentmondásos rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Az Ügyfél és a
Kereskedı azon jogaira és kötelességeire, melyek nincsenek e szerzıdésben (beleértve az Általános Szerzıdési Feltételeket)
szabályozva, arányosan alkalmazandók e szerzıdés általános és legközelebbi rendelkezései, továbbá a szabályozott piacok vagy más
teljesítési helyek kereskedési szabályai, az elszámolást végzı személyek szabályai és a pénzügyi eszközök vagyonszámláit vezetı
személyek illetve a pénzügyi eszközök letéti ırzését végzı személyek szabályai és az adott ország kereskedelmi szokásai.
Ezen szerzıdés aláírásával az Ügyfél kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Kereskedı a rábízott pénzeszközök devizakonverzióját
biztosítsa az arra jogosult harmadik személyen keresztül. A Kereskedı bejelenti az egyes pénznemek közötti pénzváltás végrehajtását az
átszámítási árfolyam közzétételével.
Az Ügyfél konverziós kérvényében megadja a pénzváltás dátumát, a kezdeti pénznem összegét és a cél pénznemet, amire a kezdeti
összeget váltani kell, valamint meghatározza a kezdeti és a cél kereskedési számlát, melyek között a pénzváltás végbe megy (ugyanarról
a kereskedési számláról is lehet szó, ebben az esetben az átváltás annak alszámlái között megy végbe).
Az Ügyfél a pénzváltás iránti kérvényét beadhatja az ügyletre szóló megbízással együtt, a pénzváltás dátuma megegyezik az ügylet
megkötésének dátumával.
Azon az ügyletre szóló megbízás validációja során, mellyel együtt a 7. bekezdés alapján konverziós kérvény is be lett adva a Kereskedı
ellenırzi, hogy az Ügyfél rendelkezésére áll-e elegendı pénzeszköz az ügylet megvalósításához a kezdeti pénznemben s nem az ügylet
pénznemében. A megbízás számára fenntartott pénzeszközök mennyiségét a Kereskedı változtathatja az átszámítási árfolyam
változásának függvényében.
III. cikk. A Kereskedı jogai és kötelességei
A Kereskedı mindig köteles az Ügyfél érdekében a kellı szakmai gondossággal eljárni, melyet az Ügyfél megállapított anyagi
helyzetéhez, pénzügyi eszközökbe történı befektetésekben való jártasságához valamint az Ügyfél az igényelt szolgáltatás révén elérni
kívánt céljaihoz kell igazítania. A Kereskedı ezért jogosult az Ügyféltıl az elızı mondat értelmében információkat kérni, s amennyiben
az Ügyfél nem nyújt információt vagy hamis információt nyújt, annak a veszélynek teszi ki magát, hogy a Kereskedı tévesen méri fel
az Ügyfél valós igényeit és nem a legkedvezıbb befektetési stratégiát választja ki az Ügyfél számára, esetleg a Kereskedı meg is
tagadhatja az igényelt szolgáltatás nyújtását.
A Kereskedı köteles az Ügyfélnek a megegyezett idıben és módon jelentést adni a megbízások teljesítésérıl (a megkötött ügyletekrıl)
az Ügyfél kívánságára. Amennyiben az Ügyfél maga veszi át a jelentést (kizárólag elektronikus formában vagy személyesen a
kirendeltségen), a Kereskedı említett kötelessége abban a pillanatban teljesül, amint a jelentés az Ügyfél rendelkezésére áll. A
Kereskedı kötelezi magát, hogy a jelentést legkésıbb öt munkanapon belül átadja az Ügyfélnek, annak az idıszaknak a végétıl
számítva, melyrıl a jelentés szól. A Kereskedı azonban köteles mindig folyó év január 31-ig tartós adathordozón értesíteni az Ügyfelet
az Ügyfél Kereskedıre bízott pénzügyi eszközeinek elızı év december 31-éhez számított összegérıl és állapotáról. Ugyanilyen módon
és ugyanolyan határidı mellett, mint a megbízások teljesítésérıl adott jelentés esetében, a Kereskedı köteles tájékoztatni az Ügyfelet az
ügyletek elszámolásánál keletkezı késedelemrıl vagy egyéb komplikációkról, hacsak az információkat az Ügyfélnek más módon nem
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adta át. Az írásban átadott információ elsıbbséget élvez az elektronikus úton átadott információkkal és jelentésekkel szemben.
Amennyiben a Kereskedı tudomására jut, hogy a jelentések vagy az információk hibásak, megteszi a szükséges korrekciót.
A Kereskedı jogosult úgy megvalósítani az Ügyfél által adott pénzügyi eszközökkel való kereskedési megbízást, hogy az Ügyfélnek
közvetlenül eladja a saját tulajdonában levı pénzügyi eszközöket vagy a pénzügyi eszközöket az Ügyféltıl közvetlenül megvásárolja. A
Kereskedı elızı mondat alapján történı tevékenysége nem károsíthatja meg semmilyen módon az Ügyfelet.
A Kereskedı nem használhatja az Ügyfél által rábízott pénzeszközöket vagy pénzügyi eszközöket saját számlájára folytatott
kereskedésre.
A Kereskedı a megbízás és az Ügyfél által adott felhatalmazás alapján jogosult, azonban nem köteles bebiztosítani harmadik személy
általi hitel nyújtását az Ügyfél számára pénzügyi eszközökbe történı befektetéshez.
Az Ügyfél által megvásárolt összes pénzügyi eszköz, mely összhangban az Általános Szerzıdési Feltételekkel a Kereskedı összesített
számláján van vezetve, a Kereskedı vagyonától elkülönítve van nyilvántartva. A Kereskedı és az Ügyfél megegyeztek, hogy a
pénzügyi eszközök ilyen birtoklásáért járó fizetség benne foglaltatik a Kereskedı szolgáltatásaiért járó díjakban. Amennyiben az Ügyfél
felmondja a győjtı letéti ırzésre (ill. „držiteľská správa”) kötött szerzıdést, köteles a Kereskedınek megjelölni a vagyonszámlát,
amelyre a pénzügyi eszközöket át lehet utalni. Ellenkezı esetben kötelezi magát, hogy megtéríti az összes számlanyitással kapcsolatos
kiadást azon szabályozott piac vagy más teljesítési hely szabályai szerint, ahol a pénzügyi eszközzel kereskednek.
Amennyiben azt az Ügyfél érdeke megkívánja, a Kereskedı jogosult olyan terjedelemben, amilyenben azt a kötelezı jogszabályok
lehetıvé teszik, egy csoportosított megbízásba foglalni az Ügyfél megbízását vagy megbízásait más Ügyfelek megbízásaival valamint a
saját számlájára végrehajtott megbízásokkal. Az Ügyfélnek a megbízások csoportosításából semmiféle kára vagy hátránya nem
származhat. Amennyiben a csoportos megbízás nem valósul meg teljes egészében, a Kereskedı köteles igazságosan elosztani a teljesült
pénzügyi eszközöket és költségeket azon Ügyfelek között, akiknek a megbízásai csoportosítva voltak és amennyiben a saját megbízásai
is csoportosítva lettek, a Kereskedı köteles az Ügyfelek megbízásait elınyben részesíteni. Az Ügyfél egyetért saját megbízásai
csoportosításával más Ügyfelek és a Kereskedı megbízásaival.
A Kereskedı jogosult az Ügyfél bármely megbízását vagy kérvényt elutasítani (átmenetileg vagy véglegesen), amennyiben az elutasítás
során a kötelezı érvényő jogi elıírások, kötelezı érvényő bírósági vagy hivatali határozatok vagy az Általános Szerzıdési Feltételek
alapján jár el, vagy amennyiben a megbízás vagy kérvény végrehajtásával a Kereskedı legalább két ügyfele közt érdek-összeütközésre
kerülne sor, amennyiben nem teljesen világos az Ügyfél szándéka, vagy a szándék megkérdıjelezhetı a piaci helyzet alakulásával, vagy
amennyiben más okból kifolyólag nem lehetne az igényelt szolgáltatást a megfelelı szakmai gondossággal végrehajtani. A Kereskedı
jogosult e bekezdés értelmében eljárni abban az esetben is, ha az Ügyfél nem változtatja meg a jelszót a IV. cikk 9. bekezdés alapján
vagy nem adja át a Kereskedınek a cégbejegyzés kivonatát a VII. cikk 2. vagy 3. bekezdés alapján.
A Kereskedı köteles, amennyiben nem akadályozza kötelezı érvényő jogi elıírás vagy határozat, késedelem nélkül értesíteni az
ügyfelet a megbízásának vagy kérésének a 8. bekezdés szerinti elutasításáról az elutasítás indoklásával együtt. A Kereskedı köteles az
Ügyfelet a 2. bekezdésben foglalt módon és határidık szerint értesíteni, hacsak az Ügyfelet nem értesítette másként. A Kereskedı
jogosult az Ügyféltıl magyarázatot kérni arra, hogy az elutasított megbízást vagy kérvényt az Ügyfél miért adta, fıként, ha az elutasítás
oka a pénzügyi rendszer biztonságának megzavarására utaló gyanú vagy árfolyam-manipuláció. A Kereskedı a magyarázat alapján az
Ügyfél számára megpróbál olyan eljárást javasolni, ami teljesítené az Ügyfél kérelmeit és a Kereskedı a megbízást vagy kérvényt már
nem utasítaná el.
Amennyiben az Ügyfél a IV. cikk 2. bekezdéssel ellenkezı megbízást vagy kérvényt ad, a Kereskedı jogosult részben vagy egészben a
keletkezett kiadásokat (fıként a vételi árat) kifizetni az Ügyfél helyett vagy az eladás elszámolásához részben vagy egészben olyan
pénzügyi eszközöket használni, melyeknek az Ügyfél nem tulajdonosa. Továbbá a Kereskedı jogosult az Ügyféllel szembeni
követelését elkerülhetetlen mértékben az Ügyfél kereskedési számlájáról megtéríteni vagy az eladott pénzügyi eszközöknek az Ügyfél
költségére történı megvásárlásával rendezni.
Amennyiben az Ügyfél pénzeszközökkel fog tartozni a Kereskedınek, a Kereskedınek joga van, azonban nem kötelessége az Ügyfél
vele szemben fennálló tartozását az Ügyfél bármely kereskedési számláján vagy alszámláján vezetett pénzeszközökbıl megtéríteni vagy
beszámítani az Ügyféllel szemben fenálló követelést a Kereskedı által az Ügyfél számára vezetett pénzügyi eszközök ellenében,
mégpedig a pénzügyi eszközök a beszámítás pillanatában lévı piaci értékének összegéig.
A Kereskedı a pénzügyi eszközök befektetése terén tanácsadást nyújthat az Ügyfélnek. Tanácsadásnak minısül az is, ha az Ügyfél az
illetett információt nyilvánosan elérhetı forrásokból, pl. a Kereskedı internetes oldaláról szerzi. A Kereskedı a tanácsadói
tevékenysége során a lehetı legnagyobb szakmai körültekintéssel jár el és kizárólag tanácsokat nyújt. A Kereskedı az Ügyfélnek adott
tanáccsal semmilyen garanciát nem ad az illetett befektetés sikerességére. Amennyiben a Kereskedı a megadott pénzügyi eszközzel
kapcsolatban befektetési tanácsadást folytat, nem kereskedhet e pénzügyi eszközzel a saját számlájára olyan módon, amely nincs
összhangban az általa nyújtott tanácsokkal – ez nem vonatkozik azon ügyletekre, amelyeket a Kereskedı árjegyzıként köt.
Az Ügyfél kijelenti, hogy az e szerzıdés alapján megkötött ügyletekhez a saját eszközeit használja és minden ilyen ügyletet a saját
számlájára köt. Amennyiben az Ügyfél az ügylethez legálabb az értékpapírokról szóló hatályos szlovák törvény vagy más jogi elıírás
által meghatározott értékő (tájékoztató adat: a szerzıdés aláírása pillanatában 15 000 EUR összegrıl van szó) idegen eszközt kíván
használni, vagy saját név alatt idegen számlára kíván ügyletet megvalósítani, köteles ezt a tényt elıre írásban közölni a Kereskedıvel,
megadva azon harmadik személy azonosító adatait, akinek a tulajdonában az eszközök vannak és akinek a számlájára lesz az ügylet
megvalósítva, valamint mellékelnie kell az érintett személy írásbeli beleegyezését eszközeinek az ügylethez történı használatához és az
ügyletnek a számlájára történı megvalósításához. Az elızı mondat szerinti azonosító adatok természetes személy esetében a
keresztnév, vezetéknév, személyi szám vagy születési dátum és az állandó lakhely, jogi személy esetében a megnevezés, székhely és a
statisztikai számjel, amennyiben ilyennel rendelkezik. Az Ügyfél köteles a Kereskedı kérésére írásban nyilatkozatot tenni az eszközök
tulajdonjogáról és az ügylet saját számlájára történı megvalósításáról.
Amennyiben az Ügyfél „a bróker szerint“ típusú megbízást ad vagy más módon a megbízás lényeges paramétereit (általában a piac vagy
a piac szegmense) a Kereskedıre hagyja, a Kereskedı köteles a számára az adott pillanatban ismert információk alapján szakmai
gondossággal kitölteni a megbízás paramétereit úgy, hogy az Ügyfél megbízását a legkedvezıbb feltételek mellett lehessen
végrehajtani.
Amennyiben a Kereskedı úgy véli, hogy az Ügyfél által adott megbízás valamely paraméterét megváltoztatva elınyösebb feltételek
mellett lehetne a megbízást végrehajtani, a Kereskedı a helyzettıl függıen, szakmai gondossággal az Ügyfél jóváhagyása nélkül is
megváltoztathatja a megbízás a Kereskedı szerint elınytelen elemeit vagy kapcsolatba léphet az Ügyféllel és megbeszélhetik a további
lépéseket vagy végrehajthatja a megbízást az Ügyfél eredeti megbízása szerint.
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IV. cikk. Az Ügyfél jogai és kötelességei
Az Ügyfélnek joga van megbízásokat adni a pénzügyi eszközökkel való kereskedésre írásban (személyesen vagy levélben az Ügyfél
hitelesített aláírásával), telefonon keresztül (a Kereskedı által meghatározott telefonszámon) vagy elektronikusan – a megegyezés
szerinti kommunikációs program segítségével. Más tevékenység lebonyolítására vonatkozó kérvényeket az Ügyfél kizárólag írásban
adhat, amennyiben a Kereskedı máshogyan nem teszi lehetıvé.
Az Ügyfél köteles a Kereskedınek a megbízásokat és a kérvényeket úgy adni, hogy megvalósításukkal ne legyen túllépve az Ügyfél
kereskedési számlája egyenlege és hogy az eladott pénzügyi eszközöket át lehessen adni a vevınek, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy
a Kereskedı nem köteles ilyen szempontból ellenırizni az Ügyfél megbízásait és kérvényeit.
Az Ügyfél kifejezetten egyetért azzal, hogy a Kereskedınek joga van a III. cikk 10. bekezdés alapján cselekedni, továbbá az Ügyfél
egyetért azzal, hogy a kötelezettségei megszegésével a 2. bekezdés alapján vagy a Kereskedı eljárásával a III. cikk 10. bekezdés alapján
az Ügyfél kereskedési számlájának túllépésére kerülhet sor és ezért a túllépésért teljes mértékben felelıs.
Az Ügyfél kifejezetten egyetért azzal, hogy a Kereskedı rögzíteni fogja a telekommunikációs eszközök segítségével az Ügyfél és a
Kereskedı között történı kommunikációt és a Kereskedı ezeket a felvételeket tárolni fogja. Amennyiben a Kereskedı rögzítıberendezése meghibásodik, a Kereskedı megkérheti az Ügyfelet, hogy a megbízás vagy kérvény megvalósítása elıtt a megbízás vagy a
kérvény beadását erısítse meg írásban vagy faxon.
Az Ügyfél részesedik azon kamatokból, amelyeket a Kereskedı azon számláját (számláit) vezetı bank, melyen az Ügyfél a Kereskedıre
bízott pénzeszközei találhatók, ír hozzá a Kereskedı számlájához. A részesedés egyenlı az Ügyfél kereskedési számláján lévı - a
Kereskedıre bízott - pénzeszközök átlagos összegének és az összes Ügyfél által a Kereskedıre bízott összes pénzeszköz átlagos
összegének arányával, mindezt az elızı negyedévre számolva – a részesedés hozzá lesz írva az Ügyfél megfelelı kereskedési
számlájához. Az Ügyfél köteles a részesedés hozzáírásáért jutalékot fizetni a Kereskedınek az Árlista alapján, amennyiben a kiszámított
részesedés összege nem éri el a jutalék magasságát, a részesedés nem lesz jóváírva.
Amennyiben az Ügyfél pénzeszközökkel fog tartozni a Kereskedınek (tartozásnak a nem megengedett negatív egyenleget tekintjük az
Ügyfél kereskedési számláján vagy alszámláján, tekintet nélkül az Ügyfél más kereskedési számláinak vagy alszámláinak egyenlegére,
amennyiben írásos szerzıdésben nincs az Ügyféllel másként megegyezve), az Ügyfél köteles késedelemi kamatot fizetni a
Kereskedınek. Az Ügyfél köteles a tartozott összeget a késedelemi kamattal együtt három napon belül kifizetni. A késedelmi kamat
kamatrátája az Árlistában van meghatározva.
Az Ügyfélnek joga van megbízást adni a Kereskedıre bízott pénzeszközök átutalására telefonon vagy elektronikusan, amennyiben
kérvényezte ezt a lehetıséget a szerzıdés fenti részében, de csupán azon bankszámlákra, amelyek a szerzıdésben vannak feltüntetve,
vagy más felsorolt számlaszámokra, amelyeket írásban átadott a Kereskedınek (levélben a saját hitelesített aláírásával).
Az Ügyfél mindig köteles a Kereskedı felszólítására igazolni személyazonosságát, személyes tárgyalásnál érvényes igazolvánnyal (az
Ügyfél, aki magyar állampolgár, személyi igazolvánnyal, a többiek útlevéllel – a Kereskedı kivételt tehet), telefonos tárgyalásnál a
Kereskedı által kért azonosító adatok feltüntetésével (pl. név, születési szám vagy születési dátum, stb.) és érvényes jelszóval, az
elektronikus kommunikációnál a felhasználói név és érvényes jelszó feltüntetésével.
Az Ügyfél köteles rendszeresen, legalább hathavonta egyszer változtatni a jelszót a telefonos és elektronikus kommunikációhoz. A
jelszót a telefonos kommunikációhoz az Ügyfél személyesen a Kereskedı kirendeltségén változtathatja, írásban, hivatalosan hitelesített
aláírással, vagy telefonon keresztül az Általános Szerzıdési Feltételekben feltüntetett telefonszámon, az autorizációs kód megadása
után, amelyet az Ügyfél köteles a Kereskedınek írásban átadni a szerzıdés megkötésénél. Az autorizációs kódot az Ügyfél csak
személyesen vagy írásban, hivatalosan hitelesített aláírással változtathatja. A jelszót az elektronikus kommunikációra az Ügyfél a
kommunikációs rendszerben maga változtatja, amennyiben ez lehetséges, különben hasonlóképpen, mint a telefonos jelszót.
Az Ügyfél az ezen szerzıdés szerinti eljárásra kijelölhet egy vagy több képviselıt, akiket meg kell hatalmaznia, elsıdlegesen a
Kereskedı által kijelölt őrlapokon. A meghatalmazás kötelezı tartalmát a Kereskedı az Általános Szerzıdési Feltételekben határozza
meg.
Az Ügyfélnek joga van a Kereskedı eljárására személyesen, írásban, telefonon keresztül vagy elektronikus módon panaszt tenni
(reklamáció). Az Ügyfélnek joga van arra, hogy a Kereskedı a reklamációtól számított tizennégy napon belül kiértesítse a megoldás
módjáról, vagy értesítse, hogy a reklamáció átvizsgálásához több idı szükséges. Az Ügyfél köteles a Kereskedıvel együttmőködni a
Kereskedı hibás eljárása esetleges negatív következményeinek mérséklésénél, úgy, hogy az Ügyfél a panaszolt eset keletkezése után
késlekedés nélkül reklamálja azt. Amennyiben az Ügyfél több mint egy hónappal a panaszolt eset bekövetkezte után adta be a
reklamációt, köteles a Kereskedı kérésére az Árlista alapján díjat fizetni ezért a Kereskedınek; az Ügyfél egyben – mivel nem nyújtott
együttmőködést az elızı mondat alapján – nem jogosult a Kereskedıtıl kárpótlást kérni azon esetleges károkért vagy elmaradt
haszonért, amely több mint egy hónappal a panaszolt eset bekövetkezte után keletkezett.
Az Ügyfél köteles késlekedés nélkül a Kereskedı felszólítására kitölteni és átadni a Kereskedınek azon ország jövedelemadóregisztrációs őrlapjait, ahol kereskedik. A Kereskedı jogosult az Ügyfél számára bebiztosítani valamely jövedelembıl származó adó
befizetését, és ezen okból levonni az Ügyfél kereskedési számlájáról az adónak megfelelı összeget. Errıl a Kereskedı köteles igazolást
kiállítani az Ügyfél számára.
Amennyiben az Ügyfél kihasználja a Kereskedı tanácsadását, ezt kizárólag saját elhatározása alapján teszi és kifejezetten kijelenti,
hogy tudatában van annak, hogy a Kereskedı által adott tanács a jövıben helyesnek vagy helytelennek bizonyulhat, hogy a tanács
alapján megvalósított befektetés nyereséges lehet vagy veszteséges lehet, és hogy a Kereskedı a további fejlemények alapján tanácsát
visszavonhatja vagy megváltoztathatja, mégpedig ellentétes tanácsra is. A Kereskedı az Ügyfélnek csupán tanácsokat ad, a döntés
mindig az Ügyfélen múlik, aki ezért teljes felelısséget vállal.
Az Ügyfél köteles kifizetni a Kereskedınek a közvetlen és közvetett károkat és az elmaradt hasznot, amely az Ügyfél e szerzıdés
szerinti kötelezettségeinek megszegésébıl vagy tevékenységébıl keletkezett. Ez semmilyen módon nem érinti a Kereskedı esetleges
további jogos igényeit.
E szerzıdés aláírásával az Ügyfél kéri a Kereskedıt, hogy azokat az információkat, amelyeket a Kereskedı a törvény értelmében
(fıként az értékpapírokról szóló hatályos szlovák törvény alapján) köteles az Ügyfél számára tartós adathordozón nyújtani, a Kereskedı
az Ügyfél számára más tartós adathordozón (megegyezés szerinti kommunikációs program, esetleg e-mail, ha ez összhangban van az
Általános Szerzıdési Feltételekkel) nyújtsa, és az Ügyfél kifejezetten beleegyezik abba, hogy azon információk, amelyeknél ezt a
törvény megengedi, kizárólag nyilvános weboldalon keresztül legyenek számára nyújtva, melynek címét a Kereskedı elektronikus
formában közli az Ügyféllel. Tartós adathordozón nyújtott információ alatt értendı a számlakivonat is.
„A IV. Cikkely 15. bekezdése rendelkezéseinek kizárása“ lehetıség bejelölésével az Ügyfél kizárja a 15. bekezdés hatályát és egyben
tudomásul veszi, hogy a törvényben meghatározott információkat a Kereskedı írásos formában fogja az Ügyfélnek nyújtani, mindaddig,
amíg az Ügyfél az Általános Szerzıdési Feltételekkel összhangban nem választ más tartós adathordozót ezen információk nyújtására.
Az Ügyfél egyben tudatában van annak, hogy az írásos formában küldött információk a Kereskedı Árlistája alapján járó díjakhoz
kötöttek.
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V. cikk. Személyes adatok győjtése és feldolgozása
A Kereskedı győjteni fogja azon természetes személyek adatait, akik számára szolgáltatást nyújt, és azon személyek adatait, akik ıket
képviselik, valamint azon személyek adatait, akik a jogi személyt képviselik vagy a jogi személy nevében eljárni jogosultak. A
Kereskedı az elızı mondat szerinti személyek csupán azon személyes adatait győjti, amelyeket e személyek személyesen vagy
képviselıjük által a rendelkezésére bocsátottak vagy amelyeket nyilvános jegyzékekbıl, illetve jogosan más módon, pl. a kereskedelmi
partnereitıl szerzett. A Kereskedı ezen személyes adatokat maga fogja feldolgozni.
A személyes adatok győjtésének célja mindenekelıtt a Kereskedı törvényes kötelességeinek a teljesítése, továbbá az ügyfelek részére a
lehetı legjobb szolgáltatás nyújtására való törekvés és a Kereskedı és az ügyfelek közötti jobb kölcsönös kommunikáció biztosítása.
A megszerzett személyes adatokat a Kereskedı csupán megbízott munkatársai számára teszi hozzáférhetıvé, továbbá az állami
felügyeleti szervek számára, azon személyek számára, akik törvény alapján jogosultak ezen információkat a Kereskedıtıl kérni és azon
személyek részére, akiknek a Kereskedı köteles igazolni jogosultságát saját nevében az Ügyfél számlájára eljárni (pl. más értékpapírkereskedık, szabályozott piacok vagy más teljesítési helyek, a pénzügyi eszközökkel való ügyletek elszámolását végzı személyek, a
pénzügyi eszközök nyilvántartását vezetı személyek, stb.). Más személyeknek a Kereskedı nem adhatja át a személyes adatokat,
amennyiben azon személy, akinek az adatairól szó van, nem adott írásbeli beleegyezést a Kereskedınek, ha a továbbiakban a belegyezés
más módja nincs feltüntetve.
Minden személy, akirıl a Kereskedı adatot győjt, jogosult kérni a Kereskedıt, hogy hozzáférhessen személyes adataihoz, kérni az
adatok kijavítását vagy kiegészítését és - ha a Kereskedı megszegi az adatok győjtésére vagy feldolgozására vonatkozó kötelességeit –
kérni a Kereskedıt, hogy az ilyen tevékenységtıl tartózkodjon, a keletkezett állapotot állítsa helyre vagy saját költségén kérjen
bocsánatot vagy nyújtson más elégtételt, továbbá jogosult kérni, hogy a személyes adatok blokkolva vagy likvidálva legyenek (azon
személyes adatokon kívül, melyeket a Kereskedı törvény alapján köteles győjteni és feldolgozni), hogy a Kereskedı pénzbeli kártérítést
fizessen, amennyiben ezzel csorbultak a személy emberi méltósághoz, személyes becsülethez, jó hírnevéhez vagy neve védelméhez való
jogai.
Az Ügyfél és az ıt képviselı személyek egyetértenek azon adataik a Kereskedı által történı győjtésével és feldolgozásával, melyeket a
Kereskedı rendelkezésére bocsátottak vagy amelyeket a Kereskedı nyilvános jegyzékbıl szerzett az elızı rendelkezések alapján,
valamint egyetértenek további személyes adatok hozzáadásával a már meglévı adatokhoz. Továbbá egyetértenek azzal, hogy a Fio
pénzügyi csoporthoz tartozó személyek személyes adataikat szolgáltatás-ajánlatok vagy információk küldésére használják.
VI. cikk. Szerzıdéses díj és jutalék
A Kereskedıt a tevékenységéért szerzıdéses díj és jutalék illeti meg a Kereskedı Árlistája alapján (az Árlista több részárlista
formájában is ki lehet adva). Az Árlistát a Kereskedı jogosult módosítani. Az Árlista módosítására és az új Árlista kihirdetésére az
Általános Szerzıdési Feltételek módosítására és az új változat kihirdetésére vonatkozó rendelkezések arányosan alkalmazandók.
A szerzıdéses díjat, jutalékokat és más kifizetéseket e szerzıdés alapján a Kereskedı jogosult az Ügyfél kereskedési számlájáról
levonni.
VII. cikk. Záró rendelkezések
Az Ügyfél köteles a valóságnak megfelelıen és teljesen kitölteni minden személyére vonatkozó kötelezı adatot, melyek ezen szerzıdés
elsı oldalán találhatók és a valóságnak megfelelıen és teljesen kitölteni minden kötelezı adatot azon személyekrıl, akik az Ügyfelet
képviselik vagy a nevében eljárnak, melyek ezen szerzıdés mellékletében találhatók, valamint köteles ezen adatok változásáról
késedelem nélkül értesíteni a Kereskedıt és biztosítani ezen kötelesség teljesítését a IV. cikk 10. bekezdés alapján meghatalmazott
személyek által..
Az Ügyfél – amennyiben be van jegyezve a cégbíróságon a cégjegyzékbe (vagy más hasonló jegyzékbe), köteles a Kereskedınek
rendszeresen átadni a cégbírósági kivonat eredetijét vagy annak hitelesített másolatát (amennyiben az eredeti kivonat nem magyar,
szlovák vagy cseh nyelven lett kiállítva, úgy az Ügyfélnek a kivonat szlovák nyelvő hivatalos fordítását is mellékelnie kell a Szlovák
Köztársaságban vagy az Ügyfél hazájában bejegyzett fordítótól) úgy, hogy a Kereskedınek a szerzıdés érvényességének minden napján
hat hónapnál nem régebbi cégbírósági kivonata legyen. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti e kötelességét, a Kereskedı jogosult az
Ügyfél költségére megszerezni cégbírósági kivonatát és lefordíttatni azt szlovák nyelvre, amennyiben szükséges.
Ugyanolyan jogok és kötelességek, mint a 2. bekezdésben foglaltak érvényesek az Ügyfél – természetes személy vagy az Ügyfél - jogi
személy és a Kereskedı esetében azon jogi személlyel vagy személyekkel kapcsolatban, akik közvetve vagy közvetlenül az Ügyfelet
képviselik vagy nevében járnak el.
Ezen szerzıdés felmondási ideje 30 nap, mely idıszak alatt az Általános Szerzıdési Feltételek és a felmondás napján érvényes Árlista
az irányadó.
A Kereskedı jogosult a szerzıdést idı elıtt azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél egy év alatt nem adott egy megbízást
sem vagy amennyiben az Ügyfél megsérti bármely a Kereskedı és az Ügyfél között megegyezett szerzıdéses rendelkezést vagy
kötelezı érvényő jogi elıírást.
A szerzıdéses kapcsolat megszőnése után a szerzıdésbıl eredı kötelezettségek és követelések elszámolására e szerzıdés – beleértve a
szerzıdés részeit és az iratokat, melyekre a szerzıdés hivatkozik - alkalmazandók.
Ezen szerzıdés a szlovák jogrend alapján határozatlan idıre köttetik, érvénybe és hatályba a két szerzıdı fél aláírásának napjával lép;
amennyiben azonban a szerzıdés postai úton köttetik, akkor azon a napon, amikor az a szerzıdı fél, aki elıször aláírta a szerzıdést
megkapja a másik szerzıdı fél által aláírt változatlan szerzıdést. Amennyiben a szerzıdés szlovák és egyben más nyelvő változatban is
megköttetik, a szlovák változat elınyt élvez.

Kelt: ,
........................................................
a Kereskedı nevében

........................................................
az Ügyfél (nevében)

............................................
az Ügyfél (nevében eljáró személy) személyazonosságát ellenırizte1

1

Csupán ha a személyazonosságot a Kereskedı más alkalmazottja ellenırizte, nem a Kereskedı nevében a szerzıdést aláíró személy
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