
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.

 

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 figyelemmel van az AKCENTA CZ a.s. Társaság invesztíciós szolgáltatásai 

terjedelmének specifikumaira. Abban az esetben ha az Ügyfél jogi személy, a kérdésekre úgy válaszol mint jogi személy.

  

Ismeretek és tapasztalatok a befektetések terén

1.  Milyen típusú pénzügyi eszközöket ismer, felvilágosítást tud adni a tulajdonságaikról és különbségeikről?

deviza spot (FX spot) 

deviza forward (FX forward)  

deviza swap(FX swap) 

befektetési jegy 

határidős betét 

más, mint a fent nevezett devizapiaci származékos (FX) ügyletek

(elővételi származékok,cross-curecncy swap, interest rate swap, stb.)  

a fentiek közül egyik sem 

2.  Milyen típusú invesztíciós szolgáltatásokat vesz vagy vett igénybe?

portfolio management / aktívák igazgatása / gazdálkodás aktívákkal 

Brokerage / utasítások adása / befektetői közvetítői szolgáltatások 

befektetési tanácsadás 

egyéb befektetési szolgáltatások 

a fentiek közül egyik sem 

Befektetési kérdőív

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

nagyságrendben?

b)  deviza (FX) forward   

a)  deviza (FX) spot  

 

c)  deviza (FX) swap     

 

d) más, mint a már nevezett 

devizapiaci származékos

 (FX) ügyletek  

7.sz. Melléklet (alább „Melléklet”) 

Kereskedelmi cég/név:

Verzió: 1/2016 A szerződés száma:

1 oldal (összesen 2)

semmilyen

1 200 000 ezer HUF -ig

10 tranzakcióig

1 200 000 ezertől 6 000 000 ezer HUF -ig

több mint 10 tranzakcióí

több

semmilyen

1 200 000 ezer HUF -ig

10 tranzakcióig

1 200 000 ezertől 6 000 000 ezer HUF -ig

több mint 10 tranzakcióí

több

semmilyen

1 200 000 ezer HUF -ig

10 tranzakcióig

1 200 000 ezertől 6 000 000 ezer HUF -ig

több mint 10 tranzakcióí

több

semmilyen

1 200 000 ezer HUF -ig

10 tranzakcióig

1 200 000 ezertől 6 000 000 ezer HUF -ig

több mint 10 tranzakcióí

több



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.

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.

4. Milyen kockázattal rendelkező tranzakcióval van tapasztalata?

Olyan invesztíciós eszközökbe történő befektetésekkel, amelyeknél mindig biztosított a névleges összeg esedékessége 

Olyan befektetésekkel, amelyeknél fenyeget az, hogy a megtérülő összeg kisebb lesz a befektetett összegnél

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 

5. Végzettségi szint, szakmai tapasztalatok a pénzügyi területen

Ügyfél természetes személy – A pénzügyi szolgáltatások szakterületével is foglalkozó tanulmányokkal kapcsolatos 

végzettsége van?

Ügyfél jogi személy – Létezik-e a vállalaton/organizáción belül külön egység, amely tapasztalattal rendelkezik a 

pénzügyi tevékenységek és pénzügyi eszközök terén?

Ügyfél – természetes személy – Rendelkezik hosszabb idejű (legalább 2 éves) tapasztalattal a pénzügyi 

szolgáltatások terén?

Ügyfél jogi személy – a vállalat/organizáció által meghatalmazott személy tevékenykedik/tevékenykedett-e az 

utóbbi időben a pénzügyi szektorban?

Igen Nem

2 oldal (összesen 2)

Aláírás (Üzleti partner/képviselő meghatalmazás alapján)

Családi és utónév

Beosztás

Kelt:

Nap:

AKCENTA CZ a.s. képviseletében Ügyfél képviseletében

Aláírás

Családi és utónév

Beosztás

Kelt:

Nap:

Aláírás

Családi és utónév

Beosztás

Kelt:

Nap:

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem
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