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1. oldal (összesen 1)

Osobní schůzka byla za účelem:

- Uzavření Rámcové smlouvy

- Aktualizace smluvních údajů na Rámcové smlouvě

- Předání a podpis dokumentů k novele ZPKT (nové dotazníky)

- Podání obecné informace k uzavírání termínových obchodů s Obchodníkem a zodpovězení dotazů

- Jiné …………………………….  

Po dobu jednání obchodník:

- Podával ucelené informace.

- Odpověděl na všechny moje dotazy.

- Upozornil mě na rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů (např. předáním Informační brožury).

- Informoval mě o veškerých nákladech spojených s uzavíráním termínových obchodů 

- Informoval mě o nutnosti zřídit si číslo LEI a uhradit poplatek za jeho přidělení a následně roční obnovu LEI.

- Informoval mě o platebních podmínkách pro provádění termínovaných obchodů 

- Nenabízel mi konkrétní investiční strategie (konkrétní nákup měnového páru za konkrétní kurz apod.) 

- Jiné …………………………….  

Od obchodníka jsem převzal:

- Informační brožuru pro platební a investiční služby

- Investiční dotazníky

- Novou dokumentaci k Rámcové smlouvě

- Jiné ……………………………

Meghatalmazott személy (név és vezetéknév):

Az AKCENTA CZ a.s. (kereskedő) a tőkepiacról szóló, többször módosított 256/2004. Sb. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban csak 

„Törvény“) köteles írásos nyilvántartást vezetni az ügyfél (kliens) és a Kereskedő között történt személyes tárgyalásokról. E jegyzőkönyv célja a 

tárgyalások tartalmának rögzítése, hogy ennek alapján követhető legyen a Törvény és egyéb közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogszabályok 

követelményeinek betartása, különös tekintettel arra, hogy a Kereskedő betartja-e ügyfeleivel szemben fennálló kötelességeit.

Ügyfél nyilatkozata

Kijelentem, hogy a fenti kérdőívben feltett kérdésekre én adtam választ, és hogy az adatok igazak. Továbbá megerősítem, hogy átvettem 

e formanyomtatvány egy példányát. 

Jegyzőkönyv az ügyféllel való találkozóról

Ügyfél képviseletében

Aláírás

Kereszt- és vezetéknév

AKCENTA CZ a.s. képviseletében

Aláírás

Kereszt- és vezetéknév

Beosztás

Kelt:

Dátum:

Kelt:

Dátum:

Aláírás

Kereszt- és vezetéknév

Beosztás

Kelt:

Dátum:

Aláírás

Kereszt- és vezetéknév

Beosztás

Kelt:

Dátum:

A személyes találkozó célja:

A Keretmegállapodás megkötése

A szerződéses adatok frissítése a Keretmegállapodásban

A ZPKT módosításához dokumentumok átadása és aláírása (új kérdőívek)

Általános információk átadása a Kereskedővel kötött határidős ügyletek
lezárásáról és a kérdések megválaszolása

Egyéb:

A tárgyalás során a Kereskedő:

Átfogó tájékoztatást adott

Válaszolt az összes kérdésemre

Figyelmeztetett a határidős ügyletek megkötésével kapcsolatos kockázatokra
(pl. átadta az információs füzetet)

Tájékoztatott a határidős ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségekről

Tájékoztatott arról, hogy létre kell hozni egy LEI számot, díjat kell fizetni
kiosztásáért, majd évente a LEI  megújításáért

Tájékoztatást kaptam a határidős ügyletek vágrehajtásának fizetési feltételeiről

Nem kínált konkrét befektetési stratégiát (egy adott devizapár megvásárlása
adott árfolyamon stb.)

Egyéb:

Átvettem a kereskedőtől:

Tájékoztató füzet a fizetési és befektetési szolgáltatásokról

Befektetési kérdőívek

A keretmegállapodás új dokumentációja

Egyéb:

A találkozó kezdeményezője:

Ügyfél

Üzletember
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