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Általános tájékoztatás a kereskedelmi kockázatokról
Obecné informace o rizicích obchodu

A határidős devizaügyleteket elsősorban árfolyamkockázat-csökkentő eszközként veszik igénybe az ügyfeleink. Az igénybevételükkel kapcsolatban az ügyfél 
által viselt kockázatok mértéke ez esetben alacsony. Amennyiben viszont ilyen eszközöket befektetésre vagy spekulatív ügyletek lebonyolítására használnak, a 
kockázat mértéke jelentősen nőhet. Az alábbi információk áttekintést nyújtanak a Társaságunk által kínált határidős devizaügyletekkel kapcsolatos kockázatok 

1alapvető típusairól. 
Az ügyfél kötelessége a lehető legbővebben megismerni a szándékozott határidős ügylet kockázatait, mérlegelni az összes kockázatot, valamint megérteni a 
kockázatok lényegét, a vonatkozó jogviszonyokat és egyéb szempontokat. Bármilyen kétség vagy kérdés esetén az ügyfél köteles további szükséges 
információkat kérni a társaságunktól mint engedéllyel rendelkező értékpapír-kereskedőtől. Ha az ügyfél nem érti teljes mértékben a határidős ügyletek 
lebonyolításának a feltételeit, illetve a lehetséges veszteség nagyságát, amely egyes esetekben akár a befektetett pénzeszközök összegénél is nagyobb lehet, ne 
kössön meg ilyen ügyleteket. Az ügyfél tudatában legyen annak, hogy az általa választott stratégiának és pénzügyi céloknak összhangban kell lenniük a kockázati 
proljával.

Měnové termínové obchody využívají naši klienti primárně jako nástroje pro snížení měnového rizika. Míra rizika na straně klienta, která je s jejich využitím 
spojena, je v těchto případech nízká. Pokud jsou tyto nástroje používány pro investování a provádění spekulativních obchodů, může však míra rizika výrazněji 

1stoupat.  Níže uvedené informace jsou přehledem základních druhů rizik spojených s měnovými termínovými obchody, které Společnost nabízí. 
Povinností klienta je se v co největší míře seznámit s riziky jím zamýšleného termínového obchodu, zvážit veškerá rizika a porozumět podstatě těchto rizik, 
příslušným právním vztahům a dalším aspektům. V případě jakýchkoli nejasností či otázek je si Klient dále od Společnosti, jakožto licencovaného obchodníka s 
cennými papíry, povinen vyžádat další potřebné informace.  Pokud Klient plně nerozumí podmínkám provádění termínových obchodů a rozsahu potenciální 
ztráty, která může v některých případech být vyšší než investované nanční prostředky, neměl by takové obchody uzavírat. Klient si musí být vědom, že jím 
zvolená strategie a nanční cíle by měly odpovídat jeho rizikovému prolu. 

A határidős ügyletek megkötésével kapcsolatos egyes kockázatok
Amennyiben az ügyfél a határidős ügyleteket árfolyamfedezetként használja – az exportőrök, illetve importőrök esetén tipikusan annak a kockázatnak a 
minimalizálására, hogy a devizaárfolyam kedvezőtlen mozgása következtében csökken vagy teljesen elmarad a kereskedelmi árrésük –, tudatában kell lennie 
annak, hogy a fedezet előnyének az az ára, hogy a számára kedvező árfolyammozgás esetén nem tud belőle protálni. A határidős ügyleteket spekulatív célokra 
használó ügyfélnek tudnia kell, hogy egy korábbi időszakban elért hozam nem jelent garanciát arra, hogy ugyanazzal az eszközzel – jelen esetben határidős 
ügylettel – a jövőben is el tud érni hozamot.

Egyes kockázatok
• Piaci kockázat – A veszteség kockázata a kamatszint kedvezőtlen alakulásából, az árfolyamkockázatból, illetve a volatilitásból adódik. A kamat-, az

árfolyam-, a részvény- és az árukockázatot, illetve a piaci árak mozgásával kapcsolatos egyéb kockázatokat magában foglaló gyűjtőfogalom.

• Árfolyamkockázat – A határidős ügyletek árfolyamkockázata a fedezeti ügyletek esetében abban áll, hogy a vevő/eladó a határidős ügylet futamideje
alatt vagy annak végén kedvezőbb áron vásárolhatná/adhatná el a devizát, mint amilyen árat a felek a határidős ügylet keretében, annak megkötésekor
rögzítettek. Általában a devizaárfolyamok mozgásától függően a határidős ügylet értékében bekövetkező változás kockázatáról van szó.

• Kamatkockázat – A kockázat a piaci kamatlábak mozgásából ered. A határidős ügylet értéke nemcsak az árfolyam függvényében változhat, hanem az
ügylettel érintett devizák piaci kamatszintjének változásaitól függően is. Ilyen hatás főleg a hosszabb futamidejű határidős ügyleteknél érvényesülhet
jelentősebb mértékben.

• A másik szerződő féllel kapcsolatos kockázat – A másik szerződő féllel kapcsolatos kockázatnak, vagyis a hitelkockázatnak az a lényege, hogy az
ügylet másik szerződő fele nem fog tudni eleget tenni a kötelezettségeinek, azaz telesíteni a szerződésben vállalt minden kötelezettségét (szolgáltatást vagy
egyéb teljesítést nyújtani). A határidős ügyletek esetében az ügyfél által megkötött ügylet másik szerződő fele az AKCENTA CZ a.s.

• Tőkeáttételi hatás – A kockázat akkor áll fenn, ha az ügyfél az általa megkötött határidős ügylet névértékéhez képest kis összegű eszközöket fektet be. A
tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy az ügyfél a kezdeti befektetésénél nagyobb összegben kereskedjen és vállaljon pénzügyi kockázatot, pl. a pénzügyi fedezet
elhelyezése vagy a dealing limit kihasználása révén. Ennek köszönhetően akár csekély árfolyamváltozás is a kezdetben befektetett összeghez képest
számottevő nyereséget, de természetesen veszteséget is hozhat az ügyfélnek. Ilyen helyzet szükségessé teheti a pénzügyi fedezet kiegészítését vagy az
ügyletnek ellenügylettel való azonnali zárását és a kialakult veszteség elkönyvelését.

• Likviditási kockázat – A likviditási kockázat a pénzügyi folyamatok időbeli összhangjának hiányából ered, ami veszélyeztetheti az esedékes
kötelezettségek bármelyik pillanatban történő teljesítésére való képességet. Likviditási kockázatot jelent pl. egy harmadik személy által késedelmesen
megzetett kötelezettség, melynek következtében szükségessé vált a határidős ügylet esedékességének elhalasztása. Az esedékesség elhalasztása
többletköltségekkel – pl. swap pontokkal kapcsolatos költségekkel – járhat.

• Ellenügylet lehetetlenségének kockázata – A határidős ügyletekből adódó kockázatokat kizárni vagy enyhíteni hivatott tranzakciót (pozíciózárást,
az ügylet lezárását) csak megemelt költségek árán vagy egyáltalán nem lehet majd lebonyolítani.

•  – A határidős ügyletekből eredő kötelezettségek miatt az ügyfelet terhelő kockázat mértékeMeghatározhatatlan veszteség kockázata
meghatározhatatlan lehet, illetve meg is haladhatja az ügyfél által esetleg rendelkezésre bocsátott bármilyen fedezet értékét, így érintheti az ügyfél más
eszközeit is.

•  – Az egyes devizák áramlásának lehetőségeit korlátozás érintheti az adott devizát kibocsátó állam által bevezetett devizakorlátozásTranszferkockázat
következtében. Ez veszélyeztetheti a határidős devizaügylet szerződésszerű lebonyolítását.

1) A leírt információk a határidős ügyletek használatával kapcsolatos kockázatok főbb és legjelentősebb fajtáiról adnak tájékoztatást, de nem tekinthetők a határidős ügyletek használatával 
kapcsolatos valamennyi kockázati tényezőről szóló teljes és kimerítő tájékoztatásnak.

1) Uvedené informace představují poučení o hlavních a nejvýznamnějších druzích rizik spojených s využíváním termínových obchodů, nelze je však považovat za úplné a vyčerpávající poučení o 
všech aspektech spojených s riziky využívání termínových obchodů.
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Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů
Pokud jsou termínové obchody používány k zajištění směnného kurzu u exportérů/importérů typicky pro minimalizaci rizika snížení či úplné ztráty obchodní 
marže při nevýhodném pohybu směnného kurzu, musí si klient být vědom skutečnosti, že v případě pro něj pozitivního pohybu směnného kurzu je výhoda 
zajištění vykoupena nemožností protovat na tomto pozitivním pohybu. V případě využití termínových obchodů ke spekulativním účelům si musí být klient 
vědom, že případné výnosy dosažené v minulém období nejsou zárukou výnosů dosažených stejným investičním nástrojem, v tomto případě termínovým 
obchodem, v budoucnosti.

Vybraná rizika
• Tržní riziko – riziko ztráty plyne z nepříznivého vývoje úrokových měr, měnového rizika, volatility.  Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové,

akciové, komoditní riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen.

• Měnové riziko – měnové riziko termínových obchodů spočívá v případě zajišťovacích obchodů v tom, že kupující/prodávající by mohl koupit/prodat cizí
měnu během trvání termínového obchodu, nebo na jeho konci výhodněji než za cenu stanovenou v termínovém obchodu při jeho uzavření. Obecně se
jedná o riziko změny hodnoty termínového obchodu v závislosti na pohybu měnových kurzů.

• Úrokové riziko – riziko vyplývá z pohybu tržních úrokových sazeb. Hodnota termínového obchodu se může měnit nejen v závislosti na samotném kurzu,
ale i v závislosti na změně tržních úrokových sazeb obchodovaných měn. Toto se může výrazněji projevit především u delších termínových obchodů.

• Riziko protistrany – riziko protistrany neboli kreditní riziko je riziko, že protistrana obchodu nebude schopna dostát svým závazkům, tj. plnit své veškeré
závazky (poskytnout služby nebo jiná plnění), ke kterým se smluvně zavázala. V případě termínových obchodů je protistranou obchodu s klientem
společnost AKCENTA CZ a.s..

• Pákový efekt – riziko vzniká použitím malého objemu investovaných prostředků  v porovnání s nominální hodnotou klientem zakoupeného termínového
obchodu. Páka tedy umožňuje klientovi obchodovat a nést nanční riziko ve větším objemu než kolik činí jeho počáteční investice, např. prostřednictvím
složení nančního zajištění nebo využitím Dealing limitu. Díky tomu tak může i nepatrná změna kurzu klientovi přinést výrazný zisk, ale samozřejmě také
ztrátu v porovnání s počáteční  investovanou částkou. Tato situace může vyústit v potřebu doplnit nanční zajištění nebo obchod okamžitě uzavřít
protiobchodem a realizovat vzniklou ztrátu.

• Riziko likvidity – riziko likvidity spočívá v časovém nesouladu nančních toků, čímž může být ohrožena schopnost dostát v každém okamžiku svým
splatným závazkům. Riziko likvidity představuje např. pozdní úhrada závazku třetí stranou a tím vzniklá potřeba posunout splatnost termínového obchodu.
Tento posun splatnosti může být spojen s dodatečnými náklady, např. v podobě nákladů na swapové body.

• Riziko nemožnosti uzavření protiobchodu – provést transakci, která by měla za cíl vyloučit nebo omezit rizika plynoucí z termínových obchodů
(uzavření pozice, ukončení obchodu), bude možné pouze za cenu zvýšených nákladů, nebo takovou transakci nebude možné provést vůbec.

• Riziko neurčitelné ztráty – s ohledem na závazky plynoucí z termínových obchodů může být výše rizika, jemuž je Klient vystaven, neurčitelná a může
rovněž přesahovat hodnotu jakéhokoli zajištění, které Klient případně poskytnul, čímž mohou být zasažena i další aktiva Klienta.

• Riziko transferu – možnosti transferu jednotlivých měn mohou být omezeny v důsledku devizové kontroly ze strany státu vydávajícího danou měnu. To
by mohlo ohrozit řádnou realizaci devizového termínového obchodu.

Az Ügyfél nyilatkozata 

Nyilatkozom, hogy tájékoztatást kaptam a invesztíciós eszközökbe történő befektetések kockázatáról, az itt közölt információkat megértettem, teljes 
mértékben tudatosítom az invesztíciós eszközökbe történő befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat és kellőképpen alkalmas vagyok az ezzel a 
tevékenységgel történő kockázat mértékének megítélésére, ezt az alulírott írásommal igazolom.

Prohlášení Klienta
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s informacemi o rizicích spojených s investováním do investičních nástrojů, informacím zde uvedeným rozumím, a plně si 
uvědomuji rizika spojená s obchodováním s investičními nástroji a jsem schopen dostatečně posoudit s tím související míru rizika, což potvrzuji svým níže 
uvedeným podpisem.

Beosztás
Funkce

AKCENTA CZ a.s. képviseletében
Za AKCENTA CZ a.s.

Aláírás (Üzleti partner/képviselő meghatalmazás alapján)
Podpis (Obchodní partner/zástupce dle plné moci)

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Ügyfél képviseletében
Za klienta

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Aláírás
Podpis

Aláírás
Podpis

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení
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Befektetési kérdőív
Investiční dotazník

Az AKCENTA CZ a.s. (Rt.) a 256/2004 Sb. sz Tőkepiaci Vállalkozásási. Törvény rendelkezései, valamint a későbbi hatályos változatainak értelmében 
(továbbiakban mint „Törvény”), köteles információk beszerezésére az Ügyfél szükségszerű, a befektetések terén rendelkező, szakmai felkészültségéről. A 
kérdőívben, a Társaság által  felett kérdések és az Ügyfél válaszai azt szolgálják, hogy az Ügyfél által igényelt szolgáltatásokat a Társaság minél nagyobb mértékű 
szakképzettséggel, becsületesen és igazságosan, és mindenek előtt az Ügyfél legnagyobb mértékű érdeke szerint tudja teljesíteni.

AAKCENTA CZ a.s. je povinna v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon"), získat informace o potřebných odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic. V případě Klientů právnických osob se tyto informace 
získávají s ohledem na znalosti a zkušenosti osob pověřených Klientem k sjednávání a uzavírání transakcí. Společnost tak činí na základě tohoto Investičního 
dotazníku. Informace požadované Společností po Klientovi v tomto Investičním dotazníku slouží k tomu, aby Společnost při poskytování investičních služeb a 
nabídce investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Klienta.

A Befektetési kérdőív kérdései
A Társaság ezúton kéri a feljebb leírt okokból kifolyólag, hogy feltett kérdésekre teljes körűen, pontosan és a valóságnak megfelelően válaszoljon. Amennyiben 
az Ügyfél valamely kérdést nem érti, vagy tartalma, fogalmazása számára nem világos, akkor számára a Társaság szükséges felvilágosítással szolgál. Az összes 
feltett kérdés gyelemmel van az AKCENTA CZ a.s. Társaság invesztíciós szolgáltatásai terjedelmének specikumaira. Abban az esetben ha az Ügyfél jogi 
személy, a kérdésekre úgy válaszol mint jogi személy.

Otázky Investičního dotazníku
Společnost tímto žádá v návaznosti na shora uvedené důvody o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení následujících otázek. Pokud Klient některé otázce zcela 
nerozumí či si není jistý jejím smyslem či formulací, Společnost mu poskytne veškerá potřebná vysvětlení. Veškeré otázky zohledňuji specika rozsahu 
investičních služeb poskytovaných Společností AKCENTA CZ a.s.

Ismeretek és tapasztalatok a befektetések terén
Znalosti a zkušenosti v oblasti investování

2. Milyen típusú invesztíciós szolgáltatásokat vesz vagy vett igénybe?
2. Jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval

A szerződés száma / ke smlouvě číslo:

Kereskedelmi cég/név:
Obchodní firma/Název:

7.sz. Melléklet (alább „Melléklet”) / Příloha č. 7 (dále jen „Příloha”)

1. Milyen típusú pénzügyi eszközöket ismer, felvilágosítást tud adni a tulajdonságaikról és különbségeikről?
1. Jaké typy finančních nástrojů znáte, tzn. že dokážete vysvětlit jejich vlastnosti a rozdíly?

deviza spot (FX spot) 
měnový spot (FX spot)

deviza forward (FX forward)  
forward (FX forward)

deviza swap(FX swap) 
měnový swap (FX swap)

határidős betét 
termínovaný vklad

más, mint a fent nevezett devizapiaci származékos (FX) ügyletek
(elővételi származékok,cross-curecncy swap, interest rate swap, stb.)  
jiné než uvedené FX deriváty
(opční deriváty, cross-currency swap, interest rate swap apod.) 

befektetési jegy 
podílový list 

a fentiek közül egyik sem 
žádné z výše uvedených

portfolio management / aktívák igazgatása / gazdálkodás aktívákkal 
portfolio management / správa aktiv / obhospodařování aktiv 

Brokerage / utasítások adása / befektetői közvetítői szolgáltatások 
Brokerage / podávání pokynů / služby invest. zprostředkovatele 

befektetési tanácsadás 
investiční poradenství 

egyéb befektetési szolgáltatások 
jiné investiční služby

a fentiek közül egyik sem 
žádné z výše uvedených 

3. Az utolsó 3 évben milyen típusú invesztíciós eszközök tranzakióját kötötte meg, milyen gyakorisággal és
megközelítőleg milyen nagyságrendben?

3. Jaké typy transakcí s investičními nástroji jste uzavřel, v jaké četnosti a celkovém rozsahu za poslední 3 roky

a)  deviza (FX) spot
měnový spot (FX spot)

semmilyen
žádný

10 tranzakcióig
do l0 transakcí

több mint 10 tranzakcióí
více než l0 transakcí

100 ezer Kč -ig
do 100 tis. Kč

100 ezertől 500 ezer Kč -ig
100 - 500 tis. Kč

több
více

b)  deviza (FX) forward
měnový forward (FX forward)

semmilyen
žádný

10 tranzakcióig
do l0 transakcí

több mint 10 tranzakcióí
více než l0 transakcí

100 ezer Kč -ig
do 100 tis. Kč

100 ezertől 500 ezer Kč -ig
100 - 500 tis. Kč

több
více
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4. Milyen kockázattal rendelkező tranzakcióval van tapasztalata?
4. S  jakými rizikovými transakcemi máte zkušenosti?

Olyan invesztíciós eszközökbe történő befektetésekkel, amelyeknél mindig biztosított a névleges összeg esedékessége
Investice do investičních nástrojů, kde je vždy zajištěna splatnost nominálu

Olyan befektetésekkel, amelyeknél fenyeget a megtérülő összeg kisebb lesz a befektetett
Investice, kde hrozí nižší návratnost než je investovaná částka

Olyan befektetésekkel, amelyeknél fenyeget, a megtérülő összeg kisebb léte a befektetett összegnél, ezen kívül még további kötelezettségek
s keletkezése is (pl. kereskedés hitelre, spekulatív származékos ügyletek, rövid lejáratú árusítás, stb.)

Nincs tapasztalatom
Nemám zkušenosti

5. Végzettségi szint, szakmai tapasztalatok a pénzügyi területen
5. Ú roveň vzdělání, profesní zkušenosti ve finanční oblasti

Ügyfél természetes személy – A pénzügyi szolgáltatások szakterületével is foglalkozó tanulmányokkal kapcsolatos 
végzettsége van?
Klient fyzická osoba – Vystudoval jste obor, jehož specializace se zabývala i problematikou finanční aktivity?

Igen
Ano

Nem
Ne

Az Ügyfél nyilatkozata
Nyilatkozom, hogy a fentiekben közölt adatok aktuálisak, pontosak és kötelezem magam arra, hogy ha ezek az itt közölt adatok megváltoznának erről 
haladéktalanul értesítem az AKCENTA CZ a.s. Társaságot.

Prohlášení klienta
Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se bez zbytečného odkladu informovat společnosti AKCENTA CZ a.s. o 
jakýchkoli změnách týkajících se těchto údajů.

Ebben a Befektetési kérdőívben feltüntetett kérdésekre nem szándékozok válaszolni – tudatában vagyok annak, hogy a jelen kérdőívben igényelt 
információk megadása hiányában a Társaság, mint az értékpapírok üzletelésével foglalkozó Kereskedő, nem fogja tudni rendesen megítélni a 
szolgáltatások nyújtásának, valamint a megkötött üzletek megfelelőségét.
Na otázky uvedené v tomto Investičním dotazníku nechci odpovídat - a jsem si vědom/a toho, že bez poskytnutí informací uvedených v tomto dotazníku 
Společnosti jako Obchodník s cennými papíry nebude moci řádně posoudit přiměřenost poskytovaných služeb a sjednávaných obchodů.

c)  deviza (FX) swap
měnový swap (FX swap)

semmilyen
žádný

10 tranzakcióig
do l0 transakcí

több mint 10 tranzakcióí
více než l0 transakcí

100 ezer Kč -ig
do 100 tis. Kč

100 ezertől 500 ezer Kč -ig
100 - 500 tis. Kč

több
více

d) más, mint a már nevezett
devizapiaci származékos (FX)
ügyletek
jiné než uvedené FX deriváty

semmilyen
žádný

10 tranzakcióig
do l0 transakcí

több mint 10 tranzakcióí
více než l0 transakcí

100 ezer Kč -ig
do 100 tis. Kč

100 ezertől 500 ezer Kč -ig
100 - 500 tis. Kč

több
více

Ügyfél jogi személy – Létezik-e a vállalaton/organizáción belül külön egység, amely tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi 
tevékenységek és pénzügyi eszközök terén?
Klient právnická osoba – Existuje v rámci společnosti / organizace zvláště organizační jednotka zaměřená na finanční aktivity se 
zkušenostmi s finančními instrumenty?

Igen
Ano

Nem
Ne

Ügyfél – természetes személy – Rendelkezik hosszabb idejű (legalább 2 éves) tapasztalattal a pénzügyi szolgáltatások terén?
Klient fyzická osoba – Máte další (alespoň 2 letou) pracovní zkušenost z oblasti finančních služeb?

Igen
Ano

Nem
Ne

Ügyfél jogi személy – a vállalat/organizáció által meghatalmazott személy tevékenykedik/tevékenykedett-e az utóbbi időben 
a pénzügyi szektorban?
Klient právnická osoba – Vykonává nebo vykonávala osoba oprávněná zadávat za společnost / organizaci v poslední době 
pracovní činnost ve finanční oblasti?

Igen
Ano

Nem
Ne

Beosztás
Funkce

AKCENTA CZ a.s. képviseletében
Za AKCENTA CZ a.s.

Aláírás (Üzleti partner/képviselő meghatalmazás alapján)
Podpis (Obchodní partner/zástupce dle plné moci)

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Ügyfél képviseletében
Za klienta

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Aláírás
Podpis

Aláírás
Podpis

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Investice, kde hrozí nižší návratnost než je investovaná částka a navíc vznik dalších závazků (např. obchodování na úvěr, spekulativní deriváty, krátké prodeje apod.)

4 oldal (összesen 12) / Strana 4 (celkem 12)



A Befektetési kérdőív kiértékelése
Vyhodnocení investičního dotazníku

deviza spot (FX spot)
měnový spot (FX spot) 

Alkalmas
Přiměřený

Nem alkalmas
Nepřiměřený

deviza SWAP (FX swap)
měnový swap (FX swap)

Alkalmas
Přiměřený

Nem alkalmas
Nepřiměřený

deviza forward (FX forward)
měnový forward (FX forward)

Alkalmas
Přiměřený

Nem alkalmas
Nepřiměřený

Abban az esetben, ha a Társaság az Ügyféltől a fent említett és számára nem alkalmas invesztíciós eszközzel kapcsolatban utasítást kap, a hatályos törvény 
rendelkezésével összhangban, az Ügyfelet mindegyik ilyen utasítással kapcsolatban, tájékoztatja arról, hogy a szóban forgó invesztíciós eszköz illetve az ilyen 
befektetési szolgáltatás az Ügyfél részére nem alkalmas, és, hogy a Társaság által végrehajtott ilyen utasítás következtében az Ügyfél kockázatnak van kitéve, és 
ezek az ő szakmai tudását és tapasztalatát meghaladják. Ez azt jelenti, hogy az Ügyfél nem biztos, hogy képes lesz ezeket a kockázatokat, az elégtelen mértékű 
szakmai hozzáértése következtében, jól kiértékelni és a lehetséges negatív hatású következményeket csökkenteni. Ezzel azonosan,a Társaság gyelmezteti az 
Ügyfelet abban az esetben is, ha a Társaság nem volt képes kiértékelni az invesztíciós eszközök alkalmasságát, illetve az invesztíciós szolgáltatások nyújtásának 
helyességét, mégpedig azon okból mivel az ügyfél megtagadta az Ő szakmai felkészültségére vonatkozó kérdések megválaszolását.
A kétségek kiküszöbülése érdekében hangsúlyozva van az, hogy ezt a gyelmeztetést minden egyes említett érintett utasítás esetén az Ügyfél részére 
előzetesen előterjesztésre kerül, érvényessége automatikusan a jövőben is fennáll a Társaság által az Ügyféllel közölt, az ügyfél által az invesztíciós eszközökre 
tett érvényes utasításra, amely utasítás nem alkamasként lett kiértékelve.
Abban az esetben, ha az Ügyfél megszerzi az invesztíciós eszközök kezelésével kapcsolatos kellő szakismereteket és gyakorlatot, amely a fentiekben nem 
alkalmasként lett kiértékelve, a Társaság a Befektetési Kérdőív kiértékelésének eredményét az érintett részben megváltoztatja, mégpedig ezt teszi az Ügyfél 
által kezdeményezett a Befektetési Kérdőív újbóli kitöltése után; a Társaság semmilyen esetben nem köteles a Beruházási Kérdőívet egyoldali felújítására. 

Pokud Společnost obdrží od Klienta pokyn ohledně některého z výše uvedených nepřiměřených investičních nástrojů, v souladu se Zákonem upozorňuje tímto 
Klienta ve vztahu ke každému takovému pokynu, že dotčený investiční nástroj resp. poskytnutí takové investiční služby není pro Klienta přiměřené a že se 
provedením takového pokynu Společností může Klient vystavovat rizikům, která jsou mimo rámec jeho odborných znalostí a zkušeností. To znamená, že Klient 
nemusí být schopen tato rizika v důsledku nedostatečných odborných znalostí a zkušeností správně vyhodnotit a řídit zmírněním jejich možných důsledků. 
Identicky Společnost upozorňuje Klienta i v případě, kdy Společnost nebyla schopna vyhodnotit přiměřenost investičních nástrojů resp. poskytnutí investičních 
služeb z důvodu, kdy Klient Společnosti odmítl podat informace ohledně svých odborných znalostí a zkušeností.
Pro vyloučení pochybností se zdůrazňuje, že toto upozornění se Klientovi předkládá ohledně všech zmíněných dotčených pokynů předem a považuje se za platné 
a automaticky Společností zopakované pro každý v budoucnu Klientem předaný pokyn ohledně investičních nástrojů, které byly vyhodnoceny jako nepřiměřené.
Pokud Klient nabude odborných znalostí a zkušeností ohledně investičního nástroje, který je výše vyhodnocen jako nepřiměřený, Společnost změní předmětné 
vyhodnocení Investičního dotazníku v této části výhradně na základě nového vyplnění Investičního dotazníku z iniciativy Klienta; Společnost není povinna v 
žádném případě aktualizovat Investiční dotazník jednostranně.

Figyelmeztetés!
Abban az esetben, ha az Ügyfél a Befektetési Kérdőív a fentiekben feltett kérdéseire megtagadja a válasz adást vagy a feltett kérdésekre nem válaszol a kellő 
terjedelemben, a Társaság gyelmezteti a Ügyfelet arra, hogy az ilyen hozzáállás nem teszi lehetővé a kérdőív helyes kiértékelését, mégpedig a invesztíciós 
eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, tanácsok (információk) a invesztíciós eszközökről, vagy az invesztíciós eszközzel történő kereskedés az 
invesztíciós szolgáltatás nyújtásának megfelel-e az  Ügyfél szaktudásának és szakmai tapasztalatának, hogy a tevékenységhez kapcsolatos kockázatokat 
megértse. Az ilyen esetben a Társaság az érintett invesztíciós eszközöket, illetve a befektetési műveletek szolgáltatását nem tartja alkalmasnak.

Upozornění!
V případě, že Klient odmítl informace požadované výše uvedenými otázkami investičního dotazníku poskytnout anebo je neposkytl v požadovaném rozsahu, 
Společnost tímto upozorňuje Klienta, že takový postoj jí neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby, rady (informace) ohledně 
investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Klienta 
potřebným pro pochopení souvisejících rizik. V takovém případě považuje Společnost dotčené investiční nástroje resp. poskytované investiční služby za 
nepřiměřené.

Az Ügyfél igazolása
A társaság ezen Befektetési Kérdőív kiértékelésekor és alkalmazásakor az Ügyfél által nyújtott információkat veszi alapul. Abban az esetben, ha a közölt 
információk elvesztik érvényességüket, az Ügyfél kötelezi magát, hogy erről haladéktalanul értesíti a Társaságot és ekkor a Befektetési Kérdőivet fel kell újítani. 
A Társaság nem visel semminemű felelősséget a bekövetkezett károkért, amelyek az Ügyfélnek abból keletkezhetnek, ha nem elégséges, nem teljes, nem igaz 
vagy nem aktuális információkat közöl, azokra a kérdésekre amelyek az ügyfél Befektetési Kérdőívének tárgyát képezik.
Az Ügyfél kifejezetten igazolja, hogy a Társaság megismertette vele és tájékoztatta a következőket:

a. az ő besorolását a megfelelő ügyfél kategóriába;
b. az Ügyfél felvilágosítása a védelméről amely az aktuális kategóriával kapcsolatos, a kategória megváltoztatásának kérelmi jogával együtt;
c. a Társaságról mint befektetési szolgáltatások szolgáltatójáról és az ő befektetési szolgáltatásairól;
d. befektetési eszközökről;
e. a lehetséges kockázatokról, amelyek kapcsolatosak lehetnek a befektetési szolgáltatással vagy a kockázatok csökkentésére irányuló eszközeiről;
f. Társaság árlistájáról;
g. az Ügyfél vagyonának kezelési szabályaival és a védelmével egyben Az Értékpapír Kereskedők Garanciaalapjával;

A szerződés száma / ke smlouvě číslo:

Kereskedelmi cég/név:
Obchodní firma/Název:

8.sz. Melléklet (alább „Melléklet”) / Příloha č. 8 (dále jen „Příloha”)
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h. az utasítások teljesítésének politikájával;
i. összeférhetetlenség és az ösztönzők politikájával;
j. a reklamáció és a panaszok benyújtásának szabályaival.

Az Ügyfél igazolja, hogy a fentiekben említett információkat és felvilágosításokat tudomásul vette, megértette, illetve az kért kiegészítő felvilágosítást megkapta 
és ezeket akceptálta, különösképp az Utasítások teljesítésének politikája részével egyetért, a Társaság azon jogosultságával együtt, hogy a szabályzott piac, vagy 
a sokoldalú kereskedelmi rendszeren kívül szintén az ügyfelek utasításait teljesítse.
Az ügyfél továbbá kiemelten igazolja azt, hogy a szóban forgó befektetési szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés aláírása előtt a Társaság az Ügyfélnek részletes 
információt és felvilágosítást adott a kötelezettségi viszony fennállásának következményeiről, érthető felvilágosítást adott a befektetési szolgáltatás lényegéről a 
megkötendő szerződés feltételeiről amelyek kapcsolódnak az igényelt befektetési szolgáltatással, és hogy a kinyilvánított akaratának megfelelően elégséges 
időt kapott a szerződés feltételeinek áttanulmányozására.
A Társaság gyelmezteti az Ügyfelet arról, hogy némely tájékoztatást amire kötelezettséget vállalt, hogy az Ügyfelet tájékoztatni fogja (lásd a fentiekben), ezeket 
az információkat a Társaság Weboldalán, a Törvényi rendelkezések adta lehetőség szerint, közzéteszi. Az Ügyfélnek jogában áll a szóban forgó információkat 
írásban is megkapni, ezt átvehet a Társaság illetékes kereskedelmi helyein, amennyiben az információk szolgáltatásainak ilyen formájú átvételét részesíti 
előnyben. A szóban forgó információk tartalmi megváltoztatásának tényére a Társaság az Ügyfelet mindig papírra vetett, írásos formában közölt 
gyelmeztetőben közli (főként mint  a kereskedés reportingjának része); a megváltozott információk hozzáférésére az előzőleges szabályok érvényesek. A 
személyes jellegű információkhoz való hozzáférést a Társaság csakis az érintett Ügyfélnek teszi lehetővé.
Ezen Kiértékelés elengedhetetlen részét képezi az Ügyfél által kitöltött Befektetési Kérdőív.

Potvrzení Klienta
Společnost při vyhodnocení tohoto Investičního dotazníku a jeho aplikaci vychází z informací, které jí Klient poskytl. Pokud by se příslušné informace měly stát 
neaktuálními, Klient se zavazuje neprodleně Společnost o tomto informovat a Investiční dotazník aktualizovat. Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za 
škodu, která by Klientovi mohla vzniknout jako důsledek poskytnutí nedostatečných, neúplných, nepravdivých či neaktuálních informací, které jsou obsahem 
investičního dotazníku ze strany Klienta.
Klient tímto výslovně potvrzuje, že byl Společností seznámen s informacemi týkajícími se zejména:

a. jeho zařazení do příslušné zákaznické kategorie;
b. poučení o ochraně Klienta související s předmětnou kategorií, včetně práva požádat o změnu kategorie;
c. Společnosti jakožto poskytovatele investičních služeb a jí poskytovaných investičních služeb;
d. investičních nástrojů;
e. možných rizik, která mohou být spojena s investiční službou nebo nástrojem a jejich možné minimalizaci;
f. ceníku Společnosti;
g. pravidel nakládání s majetkem Klienta a jeho ochrany včetně institutu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry;
h. politiky provádění pokynů;
i. politiky střetu zájmů včetně pobídek;
j. pravidel pro podávání stížností a reklamací.

Klient potvrzuje, že vzal uvedené informace a poučení na vědomí, porozuměl jim, resp. obdržel případná doplňující vysvětlení a akceptoval je, zejména pak 
výslovně souhlasí s Politikou provádění pokynů, včetně oprávnění Společnosti provádět pokyny zákazníků též mimo regulovaný trh nebo mnohostranný 
obchodní systém.
Klient tímto dále výslovně potvrzuje, že mu ještě před podpisem příslušné smlouvy týkající se poskytování investiční služby byly Společností poskytnuty detailní 
informace a vysvětlení o obsahu předmětného závazkového vztahu a srozumitelně vysvětlena podstata investiční služby, včetně smluvních podmínek týkajících 
se poskytnutí požadované investiční služby a že měl v případě zájmu k  dispozici dostatečný předchozí časový rámec pro prostudování smluvních podmínek.
Společnost upozorňuje Klienta, že některé informace povinně předávané Klientovi (zejména viz. výše), jak jí to umožňuje Zákon, uveřejňuje též 
prostřednictvím svých internetových stránek. Klient má právo obdržet předmětné informace vždy též v papírové formě a v této formě budou vždy k vyzvednutí 
na příslušných obchodních místech Společnosti, pokud by tuto formu poskytování informací preferoval. Upozornění na změnu v obsahu předmětných 
informací poskytne Společnost Klientovi vždy v papírové formě (zejména jako součást reportingu o obchodech.); ohledně dostupnosti samotných změněných 
informací platí pak předchozí pravidla. Informace osobní povahy Společnost vždy zpřístupní výhradně jen samotnému Klientovi.

Beosztás
Funkce

AKCENTA CZ a.s. képviseletében
Za AKCENTA CZ a.s.

Aláírás (Üzleti partner/képviselő meghatalmazás alapján)
Podpis (Obchodní partner/zástupce dle plné moci)

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Ügyfél képviseletében
Za klienta

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Aláírás
Podpis

Aláírás
Podpis

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení
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Az ügyfelek kategorizálásának szabályai
Pravidla kategorizace klientů

A 256/2004 Sb. sz. Tőkepiaci Vállalkozási Törvény 15d§-a 1.bek. h) pont. rendelkezésének, valamint a későbbi hatályos változatainak értelmében 
(továbbiakban „TVT”) az AKCENTA CZ a.s., úgy mint az értékpapírok kereskedésével foglalkozó kereskedő (továbbiakban mint „Társaság”),az Ügyfelek 
Kategóriákba Történő Besorolásának Szabályát (továbbiakban mint „Szabályok”) vezette be. Ezen Szabályok hatálya 2009.9.1. lép érvénybe.
Ügyfélnek értendő minden olyan természetes vagy jogi személy, akinek az idegen devizával történő nem készpénz kereskedelmét és zetés ügyviteli 
szolgáltatások végzésére irányuló tevékenységét a Társaság megkötött keretszerződés alapján végzi (továbbiakban mint „Ügyfél”).
Társaság megkötött keretszerződés alapján végzi (továbbiakban mint „Ügyfél”).
Az Ügyfelek kategóriákba történő besorolásának értelme abban rejlik, hogy a Társaság minden egyes ügyfelének a befektetési szolgáltatások ügyvitelének 
terén a megfelelő mértékű biztonságot nyújtsa, és ezt tegye az invesztíciós eszközökbe történő befektetések és a kockázati tényezőinek ismeretének, valamint 
a szakmai ismeretek és tapasztalatok fügvényében. Az ügyfelek kategorizálása közvetlenül nincs befolyással a Társaság által szolgáltatott befektetési 
szolgáltatások terjedelmére.
A kategóriákba történő beosztás az Ügyfél által, a Társaság irányában, szolgáltatott információk alapján történik.

V souladu s ustanovením § l5d odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT") společnost 
AKCENTA CZ a.s. jakožto obchodník s cennými papíry (dále jen „Společnost") zavedla následující pravidla třídění svých Klientů do kategorií (dále jen 
„Pravidla"). 
Klientem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, které jsou Společností na základě uzavřené rámcové smlouvy o provádění termínových obchodů 
s cizími měnami, bezhotovostních obchodů s cizími měnami a platebních službách poskytovány investiční služby (dále jen „Klient").
Smyslem kategorizace Klientů je zajistit každému Klientovi Společnosti příslušnou míru ochrany při poskytování investičních služeb, a to v závislosti na jeho 
znalostech a zkušenostech v oblasti investic a vztahu k rizikům souvisejícím s investicemi do investičních nástrojů. Kategorizace Klientů nemá bezprostřední vliv 
na rozsah Společností poskytovaných investičních služeb.
Kategorizace probíhá na základě vyhodnocení informací poskytnutých Klientem Společnosti.

Az ügyfelek kategorizálása
A Társaság az Ügyfeleit a befektetési szolgáltatások nyújtásának terén az alábbi kategóriákba sorolja:

a. Professzionális Ügyfél (egyben Professzionális Ügyfél kérelem alapján)
b. Nem Professzionális Ügyfél (egyben Nem Professzionális Ügyfél kérelem alapján)
c. Illetékes Partner (egyben Illetékes Partner kérelem alapján)

Az Illetékes Partner kategóriájába tartozó Ügyfelek iránt a Társaság nem köteles betartani a TVT az ügyfelekkel történő eljárásáról szóló szabályait.
A Professzionális Ügyfél kategóriájába tartozó Ügyfelek részére a Társaság nem biztosít azonos terjedelmű védelmet mint a Nem Professzionális Ügyfél 
kategóriába tartozó ügyfeleknek. Eltérés a következő területekben található:

• az Ügyfeleknek szolgáltatott információkban;
• az Ügyfelektől kikért információkban a szakmai tudásukról és tapasztalatukról, mégpedig abból a célból, hogy megítélhető legyen a befektetési

szolgáltatás vagy az invesztíciós eszköz az Ügyfél számára megfelelő vagy arányos-e;
• az Ügyfél által kiadott utasítások feldolgozásáról és elvégzéséről történő jelentésekben.

A Nem Professzionális Ügyfél kategóriába tartozó Ügyfél aTársaság részéről, a jogi előírások rendelkezése szerint előirt maximális védelmet élvez.
Abban az esetben, ha az Ügyfél nem ért egyet az ő valamely kategóriába történő besorolásával, kérheti a Társaságot, hogy vizsgálja felül azokat az 
előfeltételeket, amelyek alapján a kategóriába történő besoroláskor kiindult. Az Ügyfélnek, az alábbi feltételek betartása mellett, jogában áll, hogy kérje a más 
kategóriába történő áthelyezését/átlépését.

Kategorizace klienta
Společnost rozděluje své Klienty pro účely poskytování investičních služeb do následujících kategorií:

a. Profesionální Klient (včetně Profesionálního Klienta na žádost)¨
b. Neprofesionální Klient (včetně Neprofesionálního Klienta na žádost)
c. Způsobilá protistrana (včetně Způsobilé protistrany na žádost)

Vůči Klientům spadajícím do kategorie Způsobilá protistrana není Společnost povinna dodržovat pravidla jednání k zákazníkům stanovená v ZPKT.
Profesionálním Klientům není Společností poskytována stejná míra ochrany jako Neprofesionálním Klientům, a to zejména v oblastech:

• poskytování informací Klientům;
• vyžadování informací od Klientů ohledně jejich znalosti a zkušenosti za účelem posouzení, zda investiční služba nebo investiční nástroj jsou pro Klienta

vhodné nebo přiměřené;
• podávání zpráv Klientům o zpracování a provádění jejich pokynů.

Neprofesionální Klient požívá ze strany Společnosti maximální právními předpisy předepsanou míru ochrany.
V případě, kdy Klient nesouhlasí s provedeným zařazením do příslušné kategorie Klientů, může Společnost požádat o prověření předpokladů, z kterých bylo při 
kategorizaci vycházeno. Klient má právo požádat o přeřazení/přestup do jiné kategorie za podmínek uvedených níže.

Professzionális Ügyfél
A TVT 2§ -a alapján professzionális ügyfél:

I. az elektronikus pénz bankja és pénzintézete;
II. takarék- és hitelt nyújtó szövetkezet;

A szerződés száma / ke smlouvě číslo:

Kereskedelmi cég/név:
Obchodní firma/Název:

9.sz. Melléklet (alább „Melléklet”) / Příloha č. 9 (dále jen „Příloha”)

Verzió  / Verze: 1/2016
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III. értékpapír kereskedő;
IV. biztosító;
V. viszontbiztosító;
VI. befektetési társaság;
VII. befektetési alap;
VIII. nyugdíjalap;
IX. az a személy, aki főtevékenységeként szekuritizációt végez;;
X. az a személy, aki invesztíciós eszközökkel a saját számlájára végez kereskedelmi tevékenységet azzal a céllal, hogy  csökkentse a 3§ 1, bek. d) - k) 

pontokban említett invesztíciós eszközök kereskedéséből származó kockázatot (hedging), és ezt fő tevékenységként végzi;
XI. az a személy, aki a TVT 3§ 1. bek. g) – i) pontokban említett inveszíciós eszközökkel vagy más áruval a saját számlájára végez kereskedelmi

tevékenységet, és ezt fő tevékenységként végzi;
XII. az a jogi személy, amely jogosult az állami vagyonnal gazdálkodni, a vásárlásokat, árusításokat vagy a követeléseinek vagy más aktívák igazgatását

végezni, a üzleti társaságok vagy más az állami vagyont is tartalmazó jogi személyek restrukturalizációját elvégzi;
XIII. az a külföldi személy, amely hasonló tevékenységet végez mint az (i) - (xii) pontokban leírtak;
XIV. az állam vagy a szövetségi állam tagja;
XV. a Cseh Nemzeti Bank, a külföldi központi bank vagy az Európai Központi Bank;
XVI. a Világbank,a Nemzetközi Valutaalap,az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank vagy más nemzetközi pénzintézetek;
XVII. az a jogi személy amelyet vállalkozás céljából alapítottak meg, és amely az utolsó zárszámadása alapján a három feltételből legalább kettőnek

megfelel, ezek a feltételek:
a. az aktívák összösszege megfelel legalább 20.000.000,- EUR-nak megfelelő összeggel az éves,
b. tiszta forgalma megfelel legalább 40.000.000,- EUR-nak megfelelő összeggel a saját tőkéjének,
c. értéke eléri legalább a 2.000.000,- EUR- nak megfelelő összeget,

XVIII. az a külföldi személy amelyet vállalkozás céljából alapítottak meg, és amelyik megfelel a (xvii) pontban leírt feltételeknek;
XIX. a Professzionális Ügyfél saját kérés alapján (lásd alábbiakban).

A Társaságnak az Ügyfél részére történő invesztíciós szolgáltatás megkezdése előtt információt kell nyújtania arról, hogy azon Ügyfél által nyújtott információk 
alapján, az Ügyfelet a Professzionális Ügyfelek kategóriába sorolták be. A professzionális kategóriába besorolt Ügyfél írásban kérheti a Társaságot, hogy őt mint 
a nem profsszionális kategóriába besorolt Ügyfelet kezelje – a kérvényben egyértelműen fel kell tüntetni azt, hogy a kérés mely üzletre vagy az invesztíciós 
eszköz üzletét érinti. Abban a z esetben ha a Professzionális Ügyfél úgy véli, hogy nem képes kiértékelni vagy irányítani az üzlet kockázati tényezőit, ekkor 
köteles kérnie a Társaságtól, hogy őt sorolja be a Nem Professzionális Ügyfelek kategóriájába (lásd a továbbiakban). Abban az esetben, ha a Társaság úgy véli, 
hogy az Ügyfél az eredetileg besorolt kategóriába történő alkalmasságának feltétele megszűnt, köteles a megfelelő intézkedések megtétele.

Profesionální Klient
Profesionálním Klientem se ve smyslu § 2a ZPKT rozumí:

I. banka a instituce elektronických peněz;
II. spořitelní a úvěrní družstvo;
III. obchodník s cennými papíry;
IV. pojišťovna;
V. zajišťovna;
VI. investiční společnost;
VII. investiční fond;
VIII. penzijní fond;
IX. osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci;
X. osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými 

v ustanovení § 3 odst. l písm. d) až k) a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti;
XI. osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v ustanovení § 3 odst. l písm. g) až i) ZPKT nebo komoditami a tato činnost

patří mezi její rozhodující činnosti;
XII. právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv,

anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu;
XIII. zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených výše pod bodem (i) až (xii);
XIV. stát nebo členský stát federace;
XV. česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka;
XVI. Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní nanční instituce;
XVII. právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou:

a. celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20.000.000,- EUR,
b. čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40.000.000,- EUR,
c. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2.000.000,- EUR,

XVIII. zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky uvedené u osoby pod bodem (xvii)
XIX. profesionální Klient na žádost (viz níže).

Společnost musí Klienta před poskytnutím investičních služeb informovat o tom, že na základě informací, které jí byly poskytnuty, je Klient považován za 
Profesionálního Klienta. Profesionální Klient má možnost písemně požádat Společnost, aby s ním zacházela jako s Neprofesionálním Klientem - z této žádosti 
musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. Pokud se Profesionální Klient domnívá, že není 
schopen řádně vyhodnotit nebo řídit příslušná rizika, je povinen požádat Společnost o přeřazení do kategorie Neprofesionální Klient (viz dále). Pokud se 
Společnost domnívá, že Klient přestal splňovat podmínky pro původní zařazení do příslušné kategorie, je povinna přijmout příslušná opatření.
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Nem Professzionális Ügyfél
A Társaság Nem Professzionális Ügyfélnek tart minden olyan természetes és jogi személyt, amelyeknek invesztíciós szolgáltatást nyújt és amelyek a 
professzionális ügyfelek kategóriájába történő a feljebb felsorolt feltételeknek nem felelnek meg.
A Társaság jogosult a kérelmezés nélkül is közölni a Professzionális Ügyfélnek azt, hogy őt Nem Professionális Ügyfélnek tekinti, ebből az értesítésből világosan 
ki kell tűnnie annak, hogy ez a besorolás melyik üzleti műveletet vagy invesztíciós eszközt,vagy melyik befektetési szolgáltatást érint.

Neprofesionální Klient
Za Neprofesionálního Klienta Společnost považuje všechny fyzické nebo právnické osoby, kterým jsou z její strany poskytovány investiční služby, a kteří nejsou 
Profesionálními Klienty ve smyslu výše uvedeného.
Společnost je oprávněna i bez žádosti sdělit Profesionálnímu Klientovi, že jej považuje za Neprofesionálního Klienta, přičemž z tohoto sdělení musí být zřejmé, 
jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se toto zařazení týká.

Illetékes Partner
Illetékes Partnerként azokat a Professzionális Ügyfeleket tartjuk amelyek az (i) - (vxi) pontokban vannak felsorolva, velük szemben a Társaságnak a TVT 15 - 
15r§§ alapján nem kell teljesíteni a információnyújtási kötelezettségét, ha a következő fő invesztísiós tevékenységekről van szó (a TVT 4§ 2.bek a)–c) pontokban 
említett befektetési szolgáltatások):

a. az invesztíciós eszközökkel kapcsolatos utasítások fogadása és átadása,
b. az invesztíciós eszközökkel kapcsolatos utasítások végrehajtása az Ügyfél számlára,
c. invesztíciós eszközökkel történő kereskedés a saját számlára.

Illetékes Partnerként tekintjük azt a természetes személyt vagy jogi személyt amelynek lakóhelye vagy székhelye valamelyik EU tagállam területén található, az 
érvényes jogi előírások alapján ebben a tagállamban nem külföldi személy, a befektetési  szolgáltatások végzésére ezen tagállam engedélyével rendelkezik, 
köteles kérelem nélkül a fentiekben említett a) - c) ponkoból kinűnő fő invesztíciós szalogáltatásaival kapcsolatban a TVT 15-15r §§ alapján teljeíteni az 
információ nyújtási kötelezettséghez hasonlító kötelezettségét, és érvényes az, hogy a beleegyezésből világosan ki kell tűnnie annak, hogy melyik üzleti 
tevékenységet vagy invesztíciós eszköz vagy befektetési szolgáltatást érint.
A Társaság az Ügyféltől egyértelmű igazolást igényel arról, hogy egyetért a szóban forgó kategóriába történő besorolásával, és ez a beleegyezése 
általánosságban vagy csupán egyes üzleti tevékenységre érvényes. Az az Ügyfél amely Illetékes Partnerként van nyilvántartva, jogosult kéréssel fordulnia az 
iránt, hogy őt a Professzionális Ügyfél/Nem Professzionális Ügyfél kategóriájába sorolják át. A kérvényben világosan láthatónak kell lennie annak, hogy melyik 
üzleti tevékenységet vagy invesztíciós eszközt vagy befektetési szolgáltatást érint. A többi esetben a Professzionális Ügyfélre vonatkozó ügyvitel érvényes.

Způsobilá protistrana
Způsobilou protistranou se rozumí Profesionální Klienti uvedení výše pod bodem (i) až (vxi), vůči kterým Společnost není povinna plnit pravidla jednání 
a informační povinnosti uvedené v ustanovení § l5 až l5r ZPKT, pokud jde o poskytování následujících hlavních investičních služeb (investiční služby stanovené 
v § 4 odst. 2 písm. a) až c) ZPKT):

a. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
b. provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet Klienta,
c. obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.

Za Způsobilou protistranu se rovněž považuje, pokud s tím výslovně souhlasí, také fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v jiném členském 
státě Evropské unie, ve vztahu ke které podle právního řádu tohoto členského státu není zahraniční osoba, která má povolení tohoto členského státu k 
poskytování investičních služeb, povinna bez její žádosti při poskytování hlavních investičních služeb uvedených výše pod písm. a) až c) plnit povinnosti obdobné 
informačním povinnostem stanoveným v § l5 až l5r ZPKT, přičemž platí, že ze souhlasu musí být zřejmé, kterého obchodu nebo obchodů s investičním 
nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.
Společnost vyžaduje od Klienta výslovné potvrzení o tom, že souhlasí se zařazením do této kategorie, a to obecně nebo pouze pro jednotlivé obchody. Klient, 
který je Způsobilou protistranou, je oprávněn požádat o přeřazení do kategorie Profesionální Klient/Neprofesionální Klient. Z žádosti musí být přitom zřejmé 
jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční služby se tato žádost týká. V ostatních případech se uplatní režim Profesionálního 
Klienta.

Professzionális Ügyfél kérelem alapján
Professzionális Ügyfél kérelem alapján értendő az:

i. a személy, amely a Társaságot írásban megkéri,hogy vele mint Professzionális Ügyféllel járjanak el, és ehhez a Társaság beleegyezését adja, és
ii. az amely a következő feltételekből legalább kettőt teljesít:

• az utolsó egymás után követő negyedévben az illetékes szabályzott piacon,amelynek székhelye az EU valamely tagállamában van, vagy az
illetékes sokoldalú kereskedelmi rendszert működtető, az EU valamely tagállamában lévő székhelyű személy, a kérvény érintő invesztíciós
eszközökkel történő kereskedésének mennyisége jelentős,negyedévenként átlagosan legalább 10 kereskedelmi ügyletet végez el;

• a saját pénzbelileg kifejezett tulajdonát képző vagyon és az invesztíciós eszközök összege megfelel legalább 500.000,- EUR összeg
nagyságának;

• foglalkozásából kifolyólag a pénzügyi piac terén legalább egy éven keresztül olyan tevékenységet végzett, alkalmazva volt vagy vezetői
beosztást töltött be, amely igényli, a kérvényt érintő, pénzügyi piac vagy a pénzügyi szolgáltatások ismeretét .

Az Ügyfél kérvényéből, azon kérésén kívül, hogy vele úgy bánjanak mint Professzionális Ügyféllel, világosan kell kinűnnie annak, hogy
a kérvény milyen kereskedelmi ügyletet vagy invesztíciós eszköz kereskedelmi ügyletét vagy szolgáltatás nyújtását érint. A kérvénnyel egyidőben be kell nyújtani 
az Ügyfél írásbeli nyilatkozatát arról, hogy tudatában van annak, hogy:

• ezen változtatás következtében elvesztheti az igényjogosultságát a külföldi garanciális rendszer által nyújtott pótlékra, amely hasonló az
Értékpapírokkal Kereskedő Garanciális Alap rendszere által biztosítottnak, és

• a TVT 15–15r §§ rendelkezéseit a Társaság a Professzionális Ügyfél viszonyában kisebb terjedelemben teljesíti mint a Nem Professzionális Ügyfél
esetében; ezekre a tényekre a kérelmező Ügyfelet, a Társaságnak kiemelten, tételesen gyelmeztetnie kell.

A Társaság a szóban forgó beleegyezését csak az után adhatja meg, miután meggyőződik arról, hogy a kérelmező Ügyfél a fenti feltételeknek eleget tesz, a 
kereskedelem vagy az invesztíciós eszközök kereskedelmi ügyvitelével vagy a befektetési szolgáltatások terén elegendő mértékű szakmai tapasztalattal és 
szaktudással rendelkezik, alkalmas önálló befektetési döntés meghozatalára és világos számára az összes kapcsolatos kockázat fennállása. Csak ezután adhatja 
meg a kérelmező Ügyfélnek a Professzionális Ügyfél kategóriájába történő átlépés beleegyezését.
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A Társaság köteles folyamatosan ellenőrizni és rendszeresen kiértékelni azt, hogy az Ügyfél, amelyik a kérése alapján vált Professzionális Ügyféllé, a kívánt 
követelményeknek továbbra is eleget tesz.

Profesionální Klient na žádost
Profesionálním Klientem na žádost se rozumí:

i. osoba, která Společnost písemně požádá, aby s ní bylo zacházeno jako s Profesionálním Klientem, s čímž Společnost vysloví svůj souhlas a
ii. která splňuje alespoň dvě z následujících kritérií:

• za každé z posledních čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí provedla na příslušném regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo
v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie obchody s investičním
nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň l0 obchodů za čtvrtletí;

• objem jejího majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500.000,- EUR;
• vykonávala po dobu nejméně jednoho roku nebo v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti nančního

trhu vyžadující znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.
Ze žádosti Klienta musí být kromě jeho zájmu, aby s ním bylo zacházeno jako s Profesionálním Klientem, zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním 
nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. Spolu s touto žádostí musí být předloženo písemné prohlášení Klienta o tom, že si je vědom toho, že:

• tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému účelem obdobnému systému zabezpečovanému
Garančním fondem obchodníků s cennými papíry, a

• povinnosti stanovené v ustanovení § l5 až l5r ZPKT ve vztahu k Profesionálnímu Klientovi plní Společnost v užším rozsahu než ve vztahu
k Neprofesionálnímu Klientovi; na tyto skutečnosti je Společnost povinna Klienta, který požádal o zacházení jako by byl Profesionálním Klientem,
výslovně upozornit.

Společnost může předmětný souhlas udělit až poté, co se ujistí, že Klient, který požádal o to, aby s ním bylo zacházeno jako s Profesionálním Klientem, splňuje 
výše uvedené podmínky a má ohledně obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční služby, jichž se žádost týká, potřebné zkušenosti a 
odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe veškerá související rizika. Teprve poté může Společnost danému Klientovi udělit svůj 
souhlas s přestupem do kategorie Profesionální Klient.
Společnost je povinna průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit, zda Klient, který se stal Profesionálním Klientem na základě své žádosti, nepřestal splňovat 
stanovené podmínky.

Nem Professzionális Ügyfél kérés alapján
A Professzionális Ügyfél írásban kérheti azt, hogy a Társaság hozzá úgy viszonyuljon és az ügyviteli szabályokat úgy teljesítse mint Nem Professzionális Ügyfél 
esetében. A kérvényből világosan kell hogy kitűnjön az, hogy a kérvény milyen kereskedelmi ügyletet vagy invesztíciós eszköz kereskedelmi ügyletét vagy 
szolgáltatás nyújtását érinti.
A Professzionális Ügyfél Nem Professzionális Ügyfélként van kezelve azon a invesztíciós eszközök kereskedelmi ügyletének vagy befektetési szolgáltatások 
nyújtásának esetén, amelyekben a Társasággal megegyezik. A megegyezésben egyértelműnek kell lennie annak, hogy milyen kereskedelmi tevékenységre, 
milyen invesztíciós eszközre vagy befektetési tevékenységre vonatkozik. Abban az esetben ha ez a megegyezés nem írásban kötődött meg a Társaság az Ügyfél 
kérésére köteles kiadni igazolást arról, hogy a megegyezés milyen kereskedelmi ügyletet vagy invesztíciós eszköz kereskedelmi ügyletére vagy szolgáltatás 
nyújtására szól. Ezen kérelmezésnek a Társaság köteles eleget tenni.

Neprofesionální Klient na žádost
Profesionální Klient může Společnost písemně požádat, aby se k němu chovala a plnila pravidla jednání, jako kdyby byl Neprofesionálním Klientem. Z této 
žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tato žádost týká.
Profesionální Klient se považuje za Neprofesionálního Klienta v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na kterém se se Společností 
dohodne. Z takové dohody musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se dohoda týká. V případě, že 
tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je Společnost povinna Klientovi vydat na jeho žádost potvrzení o tom, jakého obchodu nebo obchodů 
s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se dohoda týká. Této žádosti je Společnost povinna vyhovět.

Illetékes Partner kérés alapján
Illetékes Partnernek kérés alapján az a Professzionális Ügyfél értendő, amely teljesíti a előírt feltételeket valamint kérelmezi azt, hogy vele az Illetékes Partner 
kategóriájának megfelelő ügyviteli eljárásban részesítsék, és ezzel kérelemmel a Társaság egyetért. A kérvényből világosan kell hogy kitűnjön az, hogy a kérvény 
milyen kereskedelmi ügyletet vagy invesztíciós eszköz kereskedelmi ügyletét vagy szolgáltatás nyújtását érinti. A Társaság ezen kérelmezéshez beleegyezését 
adja.
Az Illetékes Partner kérheti, hogy őt a Professzionális Ügyfél kategóriájába sorolják be, amellyel szemben a Társaságnak bizonyos információ nyújtási 
kötelezettséggel van. A kérvényből világosan kell hogy kitűnjön az, hogy a kérvény milyen kereskedelmi ügyletet vagy invesztíciós eszköz kereskedelmi ügyletét 
vagy szolgáltatás nyújtását érinti.
Azon Illetékes Partner amellyel a Társaság közli azt, hogy rá mint Nem Professzionális Ügyfél tekint, a továbbiakban mint Nem Professzionális Ügyfél van 
kezelve. Viszont világosan kell hogy kitűnjön az, hogy a Társaság ezen döntése milyen kereskedelmi ügyletet vagy invesztíciós eszköz kereskedelmi ügyletét vagy 
szolgáltatás nyújtását érinti. 
A társaság jogosult az Illetékes Partner irányában is a TVT 15 – 15r §§ rendelkezésiben leírt kötelezettségek teljesítésére, amelyekre egyébként nincs kötelezve. 
Viszont világossan kell hogy kitűnjön az, hogy ez az eljárás milyen kereskedelmi ügyletet vagy invesztíciós eszköz kereskedelmi ügyletét vagy szolgáltatás 
nyújtását érinti.

Způsobilá protistrana na žádost
Způsobilou protistranou na žádost se rozumí Profesionální Klient, který splní předepsaná kritéria a požádá o zacházení v režimu Způsobilé protistrany 
a Společnost s touto žádostí souhlasí. Ze žádosti musí být patrné jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková 
žádost týká. Společnost této žádosti vyhoví.
Způsobilá protistrana může písemně požádat o zařazení do kategorie Profesionální Klient, vůči které Společnost dodržuje některé informační povinnosti. Ze 
žádosti musí být patrné jakého obchodu nebo obchodů a nebo služby se taková žádost týká.
Způsobilá protistrana se považuje za Neprofesionálního Klienta, pokud jí Společnost sdělí, že jej za Neprofesionálního Klienta považuje. Přitom musí být zřejmé 
jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tento postup Společnosti týká.
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Společnost je oprávněna plnit povinnosti stanovené v ustanovení § l5 až l5r ZPKT i vůči Způsobilým protistranám, vůči kterým je jinak není povinna plnit. Přitom 
musí být zřejmé jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tento postup Společnosti týká.

Az Ügyfelek tájékoztatásának szabálya
A Társaság folyamatosan ellenőrzi és értékeli, hogy az Ügyfél tovább teljesíti-e a kategóriájába történő besorolás feltételeit.
A Professzionális Ügyfél és az Illetékes Partner kötelesek a Társaságot mindennemű változásokról értesíteni, amelyek befolyásolhatják az Ügyfél megfelelő 
kategóriába történő besorolását. Abban az esetben, ha a Társaság nem kap ilyen tárgyú értesítést, akkor a Társaság azt tarja, hogy az Ügyfél teljesíti az Illetékes 
Partner vagy a Professzionális Ügyfél kategóriájába történő besorolásának írásos feltételeit, és a fentiekben említett, a Társaság folyamatos ellenőrzési és 
értékelési kötelezettségére vonatkozó kötelezettsége nincs megsértve. Abban az esetben ha a Társaság úgy véli, hogy az Ügyfél megszűnt teljesíteni az eredeti 
kategóriába történő  besorolásának feltételeit akkor a Társaság köteles megtenni az erre vonatkozó intézkedéseket.
A Társaság a TVT 15d§ - ban leírt tájékoztatás – nyújtására vonatkozó kötelezettségén kívül köteles minden Ügyfelének (jövőbelinek is) tájékoztatót adni, 
mégpedig írásos formában vagy más adathordozón amely lehető teszi ezen információk oly módú megőrzését, hogy felhasználhatóak legyenek az illetékesség 
ideje alatt, és tartalmazzák azt, hogy az Ügyfél melyik kategóriába lett besorolva (azzal a tájékoztatóval együtt amelyik a kategóriába történő besorolás 
módosításának lehetőségéről és a védelem nyújtásának korlátozásáról és ezzel kapcsolatos rendelkezésekről szólnak).

Pravidla informování Klientů
Společnost průběžně ověřuje a hodnotí, zda Klient nepřestal splňovat uvedená kritéria pro zařazení do příslušné kategorie.
Profesionální Klient a Způsobilá protistrana jsou povinni informovat Společnost o jakékoli změně, která by mohla mít vliv na jejich zařazení do příslušné 
kategorie. Pokud nebude žádná taková informace Společnosti sdělena, má se za to, že Klient splňuje veškerá předepsaná kritéria pro kategorii Způsobilá 
protistrana nebo Profesionální Klient, aniž by tím byla jakkoli dotčena výše uvedená povinnost Společnosti průběžně ověřovat a hodnotit, zda jsou stanovená 
kritéria pro zařazení do příslušné kategorie splněna. Pokud se Společnost domnívá, že Klient přestal splňovat podmínky pro původní zařazení do příslušné 
kategorie, je povinna přijmout příslušná opatření.
Společnost je kromě informací uvedených v ustanovení § l5d ZPKT povinna každému (i stávajícímu) Klientovi poskytnout informace, a to v listinné podobě či na 
jakémkoliv nosiči informací, který umožňuje uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, o tom, do jaké kategorie 
Klientů je zařazen (včetně poučení o právu požádat o změnu zařazení a omezení ochrany, která s tímto souvisí).

Az Ügyfél nyilatkozata
Nyilatkozom, hogy a fenti tájékoztatót átvettem, elolvastam és tartalmát megértettem.

Prohlášení Klienta
Prohlašuji, že jsem výše uvedené informace převzal(a), přečetl(a) si je a rozumím jejich obsahu.

Beosztás
Funkce

AKCENTA CZ a.s. képviseletében
Za AKCENTA CZ a.s.

Aláírás (Üzleti partner/képviselő meghatalmazás alapján)
Podpis (Obchodní partner/zástupce dle plné moci)

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Ügyfél képviseletében
Za klienta

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Aláírás
Podpis

Aláírás
Podpis

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení
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Értesítés az ügyfél kategóriába történő besorolásáról
Oznámení o kategorizaci klienta

Tisztelt Ügyfelünk,
ezúton értesítjük Önt, hogy a 256/2004 Sb. sz. Tőkepiaci Vállalkozási Törvény 15d §-ának 1. bek. h) pont. rendelkezésének, valamint a későbbi hatályos 
változatainak értelmében (továbbiakban mint a „Tökepiaci Vállalkozási Törvény”) szerint,az Ön által megadott információk és a Törvény 2a-2d § 
rendelkezéseinek, a tőkepiacon történő vállalkozásról szóló rendelkezéseinek alapján a következő kategóriába soroltuk be:

Vážený Kliente,
tímto Vám ve smyslu ustanovení § l5d odst. l písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „Zákon o podnikání na 
kapitálovém trhu"), sdělujeme, že jste byl na základě Vámi poskytnutých informací dle ustanovení § 2a až 2d Zákona o podnikání na kapitálovém trhu zařazen ve 
smyslu uvedených ustanovení do kategorie: 

Illetékes Partner
Způsobilá protistrana 

Professzionális Ügyfél
Profesionální klient

Nem Professzionális Ügyfél
Neprofesionální klient 

Az érintett kategóriákat érintő részletesebb információkat, úgy mint az egyes kategóriákba történő besorolások feltételeit, az Ügyfelek kategóriákba történő 
besorolásának szabályaiban vannak feltüntetve, amelyet a 7. sz. melléklet tartalmaz és amely a devizaértékekkel történő határidős üzleti ügyletek 
lebonyolításáról, a nem készpénzes devizaügyletek lebonyolításáról, valamint a pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló Keretszerződéshez van csatolva.
Továbbá értesítjük, hogy Tőkepiaci Vállalkozási Törvény 2a-2d § an. rendelkezésének értelmében, az ott leírt feltételek betartása mellett jogosult kérnie a 
kisebb védettséget élvező kategóriából a nagyobb védettséget élvező kategóriába.

Bližší informace týkající se uvedených kategorií, jakož i podmínky pro zařazení do jednotlivé kategorie, jsou uvedeny v Pravidlech kategorizace Klientů, které 
jsou přílohou č. 7 k rámcové smlouvě o provádění termínových obchodů s cizími měnami, bezhotovostních obchodů s cizími měnami a platebních službách.
Dále si Vám dovolujeme oznámit, že jste v souladu s ustanovením § 2a až 2d Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a za podmínek tam uvedených oprávněn 
požádat o přeřazení z kategorie s nižší mírou ochrany do kategorie s vyšší mírou ochrany.

Az Ügyfél nyilatkozata
Nyilatkozom, hogy ezt az értesítést, úgy mint a Ügyfelek Kategorizációjának Szabályait elolvastam, tartalmát megértettem és a fentiekben közölt kategóriába 
történő besorolásba beleegyezek.

Prohlášení Klienta
Prohlašuji, že jsem si toto oznámení, stejně jako Pravidla kategorizace Klientů, přečetl, rozumím jejich obsahu a souhlasím se zařazením do výše uvedené 
kategorie.

A szerződés száma / ke smlouvě číslo:

Kereskedelmi cég/név:
Obchodní firma/Název:

10.sz. Melléklet (alább „Melléklet”) / Příloha č. 10 (dále jen „Příloha”)
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Beosztás
Funkce

AKCENTA CZ a.s. képviseletében
Za AKCENTA CZ a.s.

Aláírás (Üzleti partner/képviselő meghatalmazás alapján)
Podpis (Obchodní partner/zástupce dle plné moci)

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Ügyfél képviseletében
Za klienta

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Aláírás
Podpis

Aláírás
Podpis

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení

Beosztás
Funkce

Kelt:
V:
Nap:
Dne:

Családi és utónév
Jméno a příjmení
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