
Pénzforgalmi szolgáltatások keretszerződése

1) Beleegyezés az üzleti közlemények megküldésével az AKF VII.1,cikk.,10.bek sprint.
2) Az ügyfél nyilatkozata saját helyzetét illetően a FATCA szerint. Ezt a fogalmat a AKF II.cikkelye határolja be.
3) A tényleges tulajdonosnál a Jogosult személynél közölt azonos adatok kerülnek közlésre.
4) A vezető személy beosztását illető nyilatkozata a FATCA szerint. Ezt a fogalmat a AKF II.cikk. szabályozza.
5) A vezető személy beosztását, mint Politikailag exponált személyt illető nyilatkozata úgy, ahogy ezt a fogalmat a AKF II,cikkelye pontosítja.
6) A jogosult személy beosztását illető nyilatkozata, mint Politikailag exponált személy, ahogy ezt a fogalmat a AKF II. cikkelyepontosítja.
7) A jogosult személy beosztását illető nyilatkozata a FATCA illetőségében. Ezt a fogalmat a AKF II.cikkelye pontosítja.
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(a továbbiakban csak „Ügyfél”) a másik fél részéről

A szerződő felek az alábbi keltezéssel, a 89/2012 Sb.jelű törvény, Polgári Törvénykönyv érvényes változata 1746 sz. § 2. bekezdése megállapításai szerint 
(a továbbiakban csak „Polgári Törvénykönyv” valamint a a 284/2009 Sb.jelű zetési viszonyokról szóló törvény érvényes változata 74 sz. § 1. és további 
bekezdése szerint (a továbbiakban csak „ZPS”) ezen devizaügyletekkel történő kereskedelemre és zetési szolgáltatásokra vonatkozó Keretszerződést 
(a továbbiakban csak „Szerződés“).

I. cikkely
Meghatározás

Ezen Szerződés vagy annak bármelyik melléklete céljaira az egyes kifejezések és meghatározások felvilágosítását az Általános kereskedelmi feltételek 
(a továbbiakban csak „AKF”) I.sz.cikkelye, 1.sz.pontja tartalmazza, amelyek ezen szerződés szerves részét képezik.

II. cikkely
A Szerződés tárgya

1. Ezen Szerződés tárgyát a Szerződő felekre érvényes feltételek, jogok és kötelességek megállapítása képezi a Pénzforgalmi szolgáltatások, különös 
tekintettel a Spot ügyletekre, amelyek árfolyamát az AKCENTA kínálja az Ügyfél utasításaival összhangban.   

2. Az AKCENTA cég kötelezi magát arra, hogy a CsNB által kiadott megfelelő engedély alapján az Ügyfél részére Pénzügyi szolgáltatásokat biztosít 
mindenkor az Ügyfél utasításai vagy megbízása alapján. Az Ügyfél részére továbbá biztosításra kerül az OLB szolgáltatás és az IPU vezetése.

3. A Szerződés aláírásával Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a Pénzforgalmi szolgáltatások ellenértékét kizeti az AKCENTA cégnek, az ezen Szerződés 
feltételei és az AKCENTA cég Árlistája szerint.  Az Ügyfél kifejezetten beleegyezik abba, hogy az AKCENTA cég ezen Szerződés szerinti valamennyi 
Pénzforgalmi szolgáltatása ellenértéke bezetését az AKCENTA cég aktuális árfolyama szerint hajtja majd végre, amely árfolyam az AKCENTA Honlapán 
került közzétételre.

4. Szerződő fele kötelezik magukat arra, hogy ezen Szerződés teljesítése során annak megállapodott feltételeivel egyezően járnak majd el, összhangban az 
érvényes jogi előírásokkal. 

III. cikkely
A Pénzforgalmi Szolgáltatások biztosítására vonatkozó megegyezés

1. A Pénzforgalmi szolgáltatások biztosításáról szóló egyes megállapodások az Ügyfél és az AKCENTA cég között a következő módokon kerülnek 
megkötésre:
i. Az AKCENTA által adott hangrögzítéses telefonvonalak útján; vagy
ii. az OLB segítségével.

2. AKCENTA még a Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló megállapodások lezárása előtt közli Ügyfelével annak ÖSSZES PARAMÉTEREIT (különös 
6) A jogosult személy beosztását illető nyilatkozata, mint Politikailag exponált személy, ahogy ezt a fogalmat a AKF II. cikkelyepontosítja.
7) A jogosult személy beosztását illető nyilatkozata a FATCA illetőségében. Ezt a fogalmat a AKF II.cikkelye pontosítja.
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tekintettel az árfolyamokra) és a nyújtott szolgáltatás az AKCENTA aktuális árfolyama szerinti díjaira.   A Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló 
megállapodás akkor lép életbe, amikor az Ügyfél feltétel nélküli beleegyezik a kereskedelmi ügylet ÖSSZPARAMÉTEREIBE. Ezt követően az Ügyfél 
Visszaigazolást kap, ami megerősíti a nyújtott Pénzforgalmi szolgáltatások feltételeit (lásd a AKF IV.cikkelye.4.pontját.).

3. A félreértések elkerülése végett kifejezetten megállapításra kerül az, hogy az ÖSSZPARAMÉTEREK visszaigazolása nem tartalmazhat semmiféle 
módosítást, fenntartást, korlátozást, korrekciót vagy egyéb változtatásokat.  Mindenegyes változtatása az Ügyfél új javaslatát jelenti majd. Az ilyen 
esetekben a Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló megegyezés csak akkor kerül megkötésre, ha ezt a javaslatot az AKCENTA cég Ügyfelének kifejezetten 
megerősíti.

IV. cikkely
Az Ügyfél nyilatkozata

1. Ügyfél ezúton kijelenti, hogy:
i. ezen Szerződés megkötésére és az abból eredő kötelezettségek teljesítésére alkalmas jogi személy;
ii. ezen Szerződés megkötése összhangban van az ő alapító dokumentumaival és belső előírásaival, amelyek a döntéshozatali folyamatot és az Ügyfél 

nevében történő jogi eljárást szabályozzák;
iii. A Szerződés aláírását megelőzően teljes mértékben megismerkedett az érvényes AKF-vel, az AKCENTA árlistájával, Információs füzetével, a 

Reklamációs renddel ás a mellékletekben közölt további anyagokkal, valamint ezen Szerződést előkészítő javaslattal, megértette ezen 
dokumentumokat és azok tartalmával fenntartás nélkül egyetért. Tudatában van annak, hogy az AKCENTA cég készen áll ezen információkat a 
szerződéses viszony során ismételten rendelkezésére bocsátani és valamennyi információ nyilvánosságra került az AKCENTA weblapján: 
www.akcentacz.hu

iv. az ezen Szerződés szerinti szolgáltatásokkal összefüggésben felhasznált pénzeszközök nem bűncselekményekből származó jövedelmekből erednek, 
a kereskedelmi üzletek megkötése vagy a Pénzforgalmi szolgáltatások megtétele nem jelentik azok eredete legalizálását;

v. valamennyi, az AKCENTA által közölt, ezen Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos információ teljes jellegű, pontos, helyes és nem 
megtévesztő jellegű;

vi. Az Ügyfél jogosult személyei alatt olyan személyeket értünk, akiket az Ügyfél rendben felhatalmazott ahhoz, hogy helyette, az ő nevében és 
számlájára megfelelő terjedelmű Pénzforgalmi szolgáltatásokat biztosítsanak és ezen Szerződés alapján vegyék igénybe az AKCENTA cég által 
biztosított további szolgáltatásokat is;

vii. A Szerződés megkötésekor AKCENTA és az Ügyfél kifejezetten megegyeznek abban, hogy AKCENTA nem lesz köteles Ügyféllel szembeni 
kötelezztségei teljesítésére akkor, ha az Ügyfél nem teljesíti AKCENTÁVAL szemben fenálló kötelezettslégeit. 

2. Az Ügyfél 1.bekezdés szerinti nyilatkozatát ismétlődőnek tekintjük mindenkor, egyrészt a Pénzforgalmi szolgáltatási megállapodás megkötésekor, 
másrészt a továbbiakban, bármikor a Pénzforgalmi szolgáltatás időtartama alatt.

 Abban az esetben, ha az Ügyfél úgy találja, hogy az 1.sz. bekezdésben levő nyilatkozatok valamelyike nem felel meg a valóságnak, akkor haladéktalanul, 
írásosban értesíti  az AKCENTA céget és közli vele valamennyi, az AKCENTA részére szükséges vagy az AKCENTA által kért olyan információt, 
amelyekkel a tények valós voltát bizonyítja. Az Ügyfél egyben kötelezi magát arra, hogy minden intázkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél és 
az AKCENTA valamennyi kötelezettségét teljesíthesse és az AKCENTA cég helyzetét ne érintse negatív jelleggel az a tény, hogy az Ügyfél kijelentései nem 
felelnek meg a valóságnak. 

 Amennyiben az AKCENTA cég kárt szenvedne annak eredményeként, hogy az ügyfél ezen cikkely szerinti kijelentése nem bizonyul teljesnek és a 
valóságnak nem megfelelőnek, akkor Ügyfél kötelezi magát az AKCENTA cég ilyen módon keletkezett kár megtérítésére.   

3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy:
i. Az Ügyfél által kérelmezett árfolyam elérése pillanatát a kívánt Szolgáltatás keretében az AKCENTA határozza meg;
ii. AKCENTA nem jogosult megtagadni az Utasítás vagy a Kérelem átvételét megfelelő indoklás nélkül;
iii. AKCENTA  nem felelős az adózási célokra történő levonásokért, sem pedig az Ügyfél adókötelezettsége rendeben történő teljesítéséért.
iv. amennyiben az Ógyfél az 1.sz. bekezdésben közölt bármilyen kijelentése, ha csak részben is nem bizonyul igaznak vagy később valótlanná válik, akkor 

AKCENTA jogosult megtagadni a Szolgáltatásokat és a Pénzforgalmi szolgáltatás teljesítését, megtagadni a Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását vagy 
visszalépni a Szerződéstől.  

v. AKCENTA nem tehető felelőssé az Ügyfélnél jelentkező bármilyen károsodásért a következők eredményeként: 
a. az AKCENTA (ii) és a (iv) pontok szerinti határozatat;
b. az Ügyfél helytelen Kérelme vagy Utasítása 
c. az IPU, OLB, biztonsági jelszó vagy kódjel vagy egyéb biztosító segédlet,  belépési jelszó, nyilvánosságra hozatala, elvesztése vagy ellopása, 

illetve azon mobiltelefon ill. más berendezés elvesztése, ellopása, amelyre a biztonsági jelszavak vagy kódjelek kerülnek megküldésre az 
Ügyfélnek. Ez nem befolyásolja az AKCENTA felelősségét a PSA megfelelő rendelkezései vonatkozásában;

d. az Ügyfél által kívánt zetési tranzakció meg nem valósulása rendben és időben, amennyiben a megfelelő jogi előrások, a Szerződés és a AKF 
feltételei nem kerültek teljesítésre;

e. a Szerződéstől történő visszalépés vagy a szolgáltatások késleltetése, ami a jogi előírásoknak és a Szerződésnek megfelelően jelentkezett, 
különösen a Pénzforgalmi szolgáltatások Halasztott érvényessége esetén;.

f. a Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló megállapodás megkötése lehetetlensége esetén amit a AKF vagy a Kereskedelem IV.cikkelye 4.pontja 
vagy a AKF V.cikkelye, 2.pontja pontosít, olyan okokból eredően, amelyek az AKCENTA ellenőrzési lehetőségén kívül állnak, különösen a Piaci 
kudarcok, olyan üzemzavarok esetén, amelyekért az Ügyfél vagy bármilyen harmadik személy a felelős ; illetve a vis major behatásának, az OLB 
hibájánakstb. köszönhetőek. 

vi. Aláírás előtt megtörtént az Ügyfél vagy képviselője AKCENTA általt történő beazonosítása az AML jelű törvény beazonosítási módja szerint.

V. cikkely
Befejező megállapítások

1. Az ezen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése keretében az AKCENTA cég összegyűjti és feldolgozza az Ügyfél és alkalmazottjai, esetleges 
további, az Ügyféllel kapcsolatban levő személyek személyi adatait is, az Ügyfél a Szerződés aláírásával igazolja, hogy az ilyenmódón történő 
adatgyűjtéssel és adatfeldolgozással egyetért és ott, ahol az érvényben levő jogi előírások megkövetelik, beszerzte vagy beszerzi alkalmazottjai 
személyi adatait, esetleg az azokkal kapcsolatban álló további személyektől is, a megfelelő jogi előírások terjedelmében történő beleegyezésükkel 
együtt és ilyen jellegű beleegyezést az AKCENTA cég részére, külön kérelemre biztosít.  Ezen  beleegyezés érvénye és hatálya csak a Szerződés 
időtartamára érvényes. AKCENTA a Szerződés megszűnését követően köteles a megfelelő személyek adatait megsemmisíteni, amennyiben arról 

3 oldal (összesen 4)
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Aláírás
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Családi és utónév

más, az Ügyfelet  vagy az AKCENTÁT érintő jogi előírások vagy egyéb közigazgatási vagy bírósági határozatok másként nem rendelkeznek.
2. A Szerződés által nem szabályozott feltételeket, különösen a Fizetési és befektetési szolgáltatási folyamatot az ÁKF és a Termékre vonatkozó 

feltételek szabályozzák, amelyek a Polgári Törvénykönyv 1751 sz.§-a és a megfelelő jogi előírások értelmében kereskedelmi feltételeket képeznek. 
Abban az esetban, amikor az ezen Szerződés valamelyik megállapítása az ÁKF és a Termékfeltételekkel ellentétes lenne, akkor a megfelelő kérdés 
ezen Szerződés szerinti értelmezése lesz a mérvadó.

3. A szerződő felek kötelesek betartani a titoktartási kötelezettséget az ezen szerződés teljesítése tárgyát érintően, valamennyi olyan ügyről, amelyekről 
az ezen Szerződéssel összefüggően értesültek, valamint a Szerződéssel és annak tárgya teljesítésével kapcsolatos további kérdésekről. A félreértések 
elkerülése végett a titoktartás megszegésének nem tekintjük az első mondat szerinti információ közlését az AKCENTA Kereskedelmi képviselői 
részére a PSA szerint. 

4. Ezen Szerződés meghatározatlan időre kerül megkötésre azzal, hogy hatálybalépését a mindkét szerződő fél által történő aláírása napja jelenti., 
5. Abban az esetben, amikor a Szerződés megkötése mindkét Szerződő fél nem egyidejű jelenlétében történik, érvényes az, hogy a Szerződés nem 

kerül megkötésre akkor , ha azt az Ügyfél aláírásával látja el, bármilyen változtatással, nem lényeges eltéréssel vagy kiegészítéssel kivéve, ha 
AKCENTA ezen változtatást, eltérést vagy kiegészítést utólagosan jóváhagyja.    

6. Ezen Szerződést csak a Szerződő felek kölcsönös megegyezése alapján lehet módosítani, számozott oldalakkal ellátott írásbeli kiegészítés formájában, 
amelyet mindkét Szerződő fél aláírásával látja el.   AKCENTA jogosult ezen Szerződés változtatását kezdeményezni a javasolt változások Ügyfélnek 
történő, tartós adathordozón történő átadása formájában legalább két hónappal a változások életbelépése előtt. Ügyfél a változtatási javaslatot 
jogosult elutasítani. Amennyiben az Ügyfél elutasítja az AKCENTA szerződésmódosítási javaslatát, akkor jogosulttá válik annak érvényességi 
időpontja előtt azt díjmentesen és azonnali hatállyal felmondani.  Ez nem érinti a VII.cikkely 8.bekezdésében foglalt megállapításokat.

7. Szerződő felek kifejezetten megállapodtak abban, hogy ezen Szerződésre a Cseh Köztársaság jogrendje érvénye, különös tekintettel a Polgári 
Törvénykönyvre, a ZPS-re és a ZPTK-ra. Az ezen szerződésből eredő vitás kérdésekb en a Cseh Köztársaság bíróságai jogosultak dönteni. 

8. A Szerződés magyar nyelven került megkötésre, amely nyelven történik majd az AKCENTA és az Ügyfél közötti valamennyi kommunikálás.
9. Ezen Szerződés 2 (két) egybehangzó példányban készült, azok mindegyike az eredeti példány érvényességével és hatályosságával rendelkezik, 

mindegyik szerződő fél a Szerződés 1 (egy) példányát veszi majd át. 
10. Ez a Szerződés valamennyi mellékletével együtt, amelyek azok szerves részét képezik, a Szerződő felek teljesértékű megállapodását tartalmazza és 

érvénytelenít minden, a Szerződés tárgyára vonatkozó szóbeli és/vagy írásbeli megállapodást. 
11. A Szerződés szerves részét képezik a következő mellékletek:

1.sz.melléklet 
A jogosult személyek, azaz az Ügyfél nevében eljárni jogosult felhatalmazott személyek jegyzéke (az Ügyfél által a Pénzforgalmi szolgáltatások 
elvégzésére jogosult személyek azonosítása, a Társaság által biztosított további szolgáltatások és jóváhagyások Ügyfél nevében történő aláírására 
jogosult személyek Aláírási címpéldánya)

2.sz.melléklet Az Ügyfél zetési számlái jegyzéke

3.sz.melléklet Az AKCENTA CZ a.s..társaság Általános kereskedelmi feltételei

4.sz.melléklet Az AKCENTA CZ a.s. Tájékoztató kiadványa

5.sz.melléklet Díjszabás

12. Amennyiben ezen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné, hatálytalanná, törvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válna és azokat el lehet 
különíteni, akkor ezen Szerződés többi rendelkezése érvényben marad.

Az AKCENTA cég kereskedelmi képviselője vagy alkalmazottja kijelenti, hogy a benyújtott dokumentumok alapján elvégezte az Ügyfél és Meghatalmazott 
személyei beazonosítását, amennyiben azokat megjelölte és a Szerződés az Ő jelenlétében került aláírásra.  

4 oldal (összesen 4)
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