
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 figyelmezteti 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 figyelmeztetést 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. 

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 figyelmezteti 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.

 

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;

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 
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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 figyelmezteti 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 figyelmeztetőben 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.
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