
Az AKCENTA CZ nem vállal felelősséget olyan kárért vagy nyere-
ségkiesésért, amelyet a marketinganyagban szereplő információ vagy 
adat alkalmazása okozott. Az AKCENTA CZ felhívja a figyelmet, 
hogy a jelen anyagban szereplő határidős ügyletek megkötése kocká-
zatokkal jár, melyeket az ügyfél a lehető legnagyobb mértékben kö-
teles megismerni, megérteni és mérlegelni, szükség esetén pedig 
további információkat köteles kérni. Részletesebb információk a ha-
táridős ügyletekkel kapcsolatos kockázatokról az AKCENTA CZ 
http://www.akcentacz.hu/hataridos-ugyletek-kockazatai.html című 
weboldalán olvashatók. A kockázatokra vonatkozó információkkal 
az AKCENTA CZ munkatársai is szolgálnak.

AZ AKCENTA CZ A LEGNAGYOBB 
KÖZÉP-EURÓPAI NEM BANKI 
PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY

•  Külföldi fizetések és átutalások 
széleskörű megoldásai

•  Egyéni árfolyamok

0640 102 436
+420 498 777 770
www.akcentacz.hu
info@akcenta.eu

HATÁRIDŐS ÜGYLETEK (FORWARD, SWAP) 

 Azon ügyfeleinknek, akik szeretnék megszüntetni 
a külföldi pénznemek árfolyammozgásaiból eredő 
kockázatokat, az árfolyam biztosítására alkalmas 
határidős ügyletek széles skáláját ajánljuk. 

 Mindig az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő 
árfolyam-biztosítási megoldást keresünk.

 A határidős ügyletek a pénznembiztosítás alapvető 
típusai. Az idegen pénznem vásárlása vagy eladása 
egy jövőbeni időpontban, előre meghatározott, fix 
árfolyamon történik.

 A rögzített árfolyamnak köszönhetően biztosítani tudjuk 
az ügyfél pénzét, ezáltal partnerünk megszabadul az 
átváltási árfolyamok mozgásából eredő kockázatoktól.

 Határidős ügyletek esetében a tranzakció egy 
meghatározott jövőbeni időpontban vagy intervallumban 
történik meg, azonban ezeket legfeljebb 1 évre előre 
lehet megadni. 

 A megkötött ügyletek száma és azok összegei sincsenek 
korlátozva.

 Határidős ügyletek kötése ügyfeleink számára díjmentes.

DEVIZA OPCIÓK

 Az ügyfélnek lehetősége van deviza eladására és 
vásárlására egy másik pénznem ellenértékéért 
meghatározott időpontban vagy intervallumban. 
Ez a szolgáltatás különdíjas.

 Deviza opció igénybevételével az ügyfél az 
árfolyamveszteség ellen való biztosítás mellett 
profitálhat is az árfolyamok kedvező alakulásából. Ez 
különbözeti meg a deviza opciót a forward-ügyletektől. 

 Tapasztalt üzletkötőink minden ügyfél számára 
a legoptimálisabb megoldást nyújtják. 

INFORMÁCIÓK MINDENKINEK

 Ingyenes hírlevél szolgáltatás és napi jelentések 
a pénzügyi piac alakulásáról.

 Az árfolyamok monitoringja – az aktuális árfolyamok 
küldése a kiválasztott pénznem párokról (SMS, vagy 
e-mail-üzenetek formájában).

 Devizapiaci információk - üzletkötőinktől telefonon 
vagy e-mailben is tájékozódhat az aktuális átváltási 
árfolyamokról, illetve azok alakulásáról.

AKCENTA CZ a.s.
Nerudova 1361
500 02 Hradec Králové
Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 251 63 680

Info-vonal (Magyarországról): 
0640 102 436, nemzetközi 
vonal: +420 498 777 770

E-mail: info@akcenta.eu
Honlap: www.akcentacz.hu
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Specialista
 Az AKCENTA CZ Közép-Európa legnagyobb nem banki 

pénzügyi intézménye.

Történet és stabilitás
 A cseh piac tagjai vagyunk 1997 óta.

Megbízhatóság és biztonság
 A cseh pénzügyi piacon a Cseh Nemzeti Bank által kiadott 

engedéllyel végezzük tevékenységeinket. 
 A magyar piacon a Magyar Nemzeti Banknak átadott 

notifikáció alapján vagyunk jelen.

Bizalom és tapasztalat
 Szolgáltatásainkat Közép-Európában több mint 29 ezer 

ügyfél használja.
 A teljes devizaügyletek mennyisége folyamatosan nő, 

2015 és 2016 között az éves növekedés elérte az 43%-ot. 
 Egyre népszerűbbek ügyfeleink között a határidős ügyle-

tek. A határidős ügyletek mennyisége 2014 és 2016 között 
34%-kal növekedett. 

DEVIZAVÁLTÁS

Devizaügyletek komplett megoldásait kínáljuk:
 Nem rendelkezünk hagyományos árfolyamlistával, minden 

egyes ügyfélnek egyéni ajánlatot kínálunk a devizapiac 
aktuális helyzetétől függően. 

 Nincs mennyiségi korlátozás, bármekkora összegű 
devizát veszünk vagy adunk el az ügyfél szükségleteinek 
megfelelően.

 A rendszeresen velünk kereskedő partnereinknek 
jelentősek a megtakarításai.

 Kínálatunkban a szokásos pénznemeken (EUR, USD, GBP, 
CHF, CZK, stb.) kívül több mint 120 egzotikus deviza 
(VND, CNY, HRK, NZD, INR, stb.) is megtalálható. 

 Egyes pénznemek átváltását a megszokott módon 
ingyenesen végezzük.

KÜLFÖLDI ÁTUTALÁSOK ÉS BEJÖVŐ  
FIZETÉSEK 

 Ügyfeleinknek kapcsolódó fizetési utasítást valósítunk 
meg, azaz az ügyfél által megvett pénznemet kérés 
alapján a címzettnek küldjük meg. A külföldre / külföldről 
végrehajtott átutalásokat gyorsan, megbízható módon és 
alacsony jutalékkal hajtjuk végre. 

 Az átutalások egyes fajtái nálunk teljesen díjmentesek 
(például egyes cseh, szlovák, lengyel és magyar bankok 
közötti átutalások).

 A tranzakciókat az Európa-szerte vezetett közel 100 
bankszámlánk segítségével, készpénzmentesen hajtjuk 
végre.

BELSŐ FIZETÉSI SZÁMLÁK (BFSZ) KÜLFÖLDI 
PÉNZNEMEKBEN

 A Belső Fizetési Számlák (BFSZ) segítségével 
ügyfeleink számára a külföldi átutalások gyorsabbak és 
költséghatékonyabbak. 

 A BFSZ elsősorban azon ügyfelek számára előnyös, 
akik partnereiktől külföldi pénznemet kapnak, valamint 
kötelezettségüket külföldi pénznemben kell teljesíteniük 
- ez a számla külföldi pénznemek külföldi számlára 
történő küldésére és fogadására, illetve más külföldi 
pénznemre való beváltásra használható fel.

 BFSZ nyitása és üzemeltetése teljesen ingyenes.
 Ügyfeleinknek lehetőségük van minden pénznemhez 

külön BFSZ-t rendelni. 

ON-LINE KERESKEDÉS

 Az on-line kereskedéshez ügyfeleink számára az 
ingyenes On-line Broker (OLB) elektronikus kereskedői 
platform áll rendelkezésükre.

Az OLB előnyei:
 On-line árfolyamok elérése pillanatok alatt
 A külföldre történő átutalási megbízások megadásának 

egyszerű módja
 Komplett áttekintés a transzakciók előzményeiről a nap 

24 órájában 
 Az összes dokumentum a tranzakciókról bármikor 

kinyomtatható
 Automatikus üzletkötés az előre meghatározott 

árfolyam elérésekor 
 Kedvezményes jutalékok külföldre történő átutalásoknál 
 A szolgáltatás használata teljesen ingyenes 
 Az összes OLB-n keresztül megvalósított tranzakció 

maximális mértékű biztonsága természetes!

AKCENTA CZ

Kik vagyunk?
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