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PREAMBULUM
Jelen megállapodás célja, hogy a Társaság által az Ügyfél megbízása alapján a befektetési
szolgáltatási tevékenység keretein belül végzett pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás
végrehajtására irányuló tevékenység végzése, és az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás
nyújtása a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénynek (Bszt.), és az
egyéb kapcsolódó jogszabályoknak, valamint a Társaság mindenkor hatályos
Üzletszabályzatának (a továbbiakban: Üzletszabályzat) megfelelően szabályozza a Szerződő
Felek megállapodáson alapuló viszonyát.
1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.

Jelen keretszerződés elfogadásával az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy egyedi
megbízásai alapján saját nevében, az Ügyfél javára deviza és CFD ügyletekre
vonatkozó szerződést kössön. A Társaság a megbízások végrehajtásához jogosult
közreműködő igénybe vételére (a továbbiakban Közreműködő). A Közreműködők
listáját a Társaság Végrehajtási Politikája tartalmazza.

1.2.

A Társaság jogosult meghatározni és korlátozni azon deviza és CFD termékek körét,
amelyekre egyedi megbízást elfogad. A Társaság Random Trader elnevezésű
kereskedési felületén (a továbbiakban Kereskedési Rendszer) kerülnek kihirdetésre
azon pénzügyi eszközök, amelyekre a Társaság megbízást fogad el. Az Ügyfél köteles
ezen termékek körét megismerni, napi jelleggel ellenőrizni, az adott termékekkel
kapcsolatos tudnivalókat ismerni, ennek hiányában a Társasághoz fordulni annak
érdekében, hogy ismeretei teljeskörűk legyenek, függetlenül attól, hogy a Társaság
előzetesen minden szükséges információról tájékoztatást adott, tájékoztatási
kötelezettségének maradéktalanul eleget téve, amelyet az Ügyfél elfogad, elismer.
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1.3.

Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy az általa adott deviza és CFD
ügyletekre adott megbízások a szabályozott piacon kívül kerülnek végrehajtásra,
amelynek speciális végrehajtási, kereskedési és teljesülési feltételeit és
jellegzetességeit ismeri.

1.4.

Jelen keretszerződés elfogadásával az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy részére a
deviza és CFD ügyletek kereskedéséhez alszámlát nyisson (a továbbiakban Alszámla).

1.5.

Az Ügyfél elismeri, hogy a Társaság jelen keretszerződés megkötése előtt a Bszt. 43. §
rendelkezéseinek megfelelő teljes körű előzetes tájékoztatást a részére megadta, az
említett törvényhely rendelkezéseit a tájékoztatás keretében ismertette. A Társaság
előzetes tájékoztatási kötelezettségének az Üzletszabályzatban meghatározott módon
tesz eleget.

1.6.

A Társaság jelen keretszerződés megkötése előtt a deviza és CFD ügyletek különös
kockázatait az Ügyféllel ismertette, azokat a jelen szerződés mellékletét képező
Kockázatfeltáró Nyilatkozat - A deviza és CFD ügyletek kockázatairól elnevezésű
dokumentumban írásban elétárta, amit az Ügyfél jelen szerződés aláírásával elismer.

1.7.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a deviza és CFD ügyletekre rendelkezésre bocsátott deviza
eszköz más a Társaságnál köthető ügylethez nem használhatja fel.

1.8.

Az Ügyfél elfogadja, tudomásul veszi, hogy az Üzletszabályzat vonatkozó pontjában
megjelölt bankszámla (a továbbiakban: fizetési számla vagy bankszámla) számra
átutalt, befizetett, átvezetett összeget a Társaság kifejezetten a jelen szerződésben
szabályozott termékekkel kapcsolatosan fogadja be, ezen deviza összeg csak abban az
esetben szolgálhat egyéb, a Társaságnál bonyolított ügylet ellenértékeként,
fedezeteként, ha az Ügyfél előzetesen rendelkezett a szabad összeg egyéb számára
történő átvezetéséről a Társaság jóváhagyásával.

2.

DEVIZA ÉS CFD SZÁMLA LEÍRÁSA

2.1.

A Társaság az ügyfél számára deviza és CFD Alszámlát nyit.

2.2.

Az ügyfél az Üzletszabályzatban meghatározott devizaszámlára történő átutalással,
átvezetéssel, illetve készpénz befizetéssel helyezhet el készpénzt a deviza és CFD
ügyletek kereskedésére nyitott Alszámlán. A Társaság a deviza átvezetését az
Alszámlára a deviza Üzletszabályzat vonatkozó pontjában meghatározott bankszámlán
történő jóváírásától számított T+3 (továbbiakban T nap: az az értéknap, amin a
bankszámlán jóváírásra került a befizetett, illetve beutalt vagy átvezetett összeg)
napon belül vállalja.

2.3.

A Társaság az Ügyfél deviza számlán nyilvántartott eszközeit, alapvetően a devizát,
mint eszközt olyan bankszámlára utalja, amely az Ügyfél által végzett ügyletek
elszámolásához szükséges.

2.4.

A deviza és CFD számla bázis devizaneme kizárólag a Társaság Üzletszabályzatában
meghatározott devizanem lehet.
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3.

A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1.

A Társaság a jelen keretszerződés elfogadását követően az Ügyfél által adott eseti
megbízás elfogadásával deviza és CFD ügylet esetén arra vállal kötelezettséget, hogy
a nem szabványosított piacon megköthető ügyletet a saját nevében, de az Ügyfél
javára az eseti megbízásban szereplő árnál nem kedvezőtlenebb feltételekkel
megkísérli megkötni limitáras megbízás esetén. A Társaság felhívja az Ügyfél
figyelmét a slippage, másnéven csúszás jelenségére, amely jelen keretszerződésben a
későbbiekben kerül részletezésre. A csúszás hatására, amelyet az Ügyfél egyedileg
határoz meg, a megbízás megadáskori limitára eltérhet a tényleges teljesülési ártól. Ha
a megbízás kedvezőbb árfolyamon teljesül a Társaság a különbözetet jóváírja az
Ügyfél számláján. Stop limit nyitási megbízás esetén a megadott árnál
kedvezőtlenebbül is teljesülhet a megbízás.

3.2.

A végrehajtás az elektronikus rendszeren direkt módon kerül közvetítésre a
szabályozott piacon kívüli deviza és CFD piacra az ügyfél saját alszámlájáról.
A Társaság köteles a megbízásból fakadó kötelezettségeit jelen megállapodásnak és a
hatályos Üzletszabályzatának megfelelően maradéktalanul teljesíteni. A Társaság
mindenkor a tőle elvárható fokozott szakmai követelményeknek megfelelően, a tőle
elvárható gondossággal és szakértelemmel, az Ügyfél érdekeinek a szem előtt
tartásával és a vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

3.3.

A Kereskedési Rendszerben részteljesítés a már teljesült egyedi szerződési számmal
rendelkező és nyílvántartott megbízások - továbbiakban pozíció- részbeni zárásánál
fordulhat elő.

3.4.

A Társaság jogosult az Ügyfél számláján beállított fedezeti igény mértékét azonnali
hatállyal, előzetes értesítés nélkül módosítani, amennyiben a rendelkezésre álló
fedezet várhatóan nem lesz elegendő az adott pozíció fenntartásához a pénzügyi
piacokon bekövetkező változások, mint például a pénzügyi eszközök árfolyamában
bekövetkező hirtelen fellépő és/vagy nagymértékű elmozdulások, a makrogazdasági
folyamatok kedvezőtlen elmozdulásai, a tőzsdei kereskedés szünetelése stb. Ezen
eljárásból fakadó esetleges veszteségért az Üzletszabályzatban meghatározott
felelősségi szabályok szerint nem tartozik a Társaság anyagi felelősséggel.

3.5.

A Társaság jogosult az Ügyfél összes nyitott pozícióját zárni, ha az eléri a 100%
margin call szintet. A pozíciók kényszerlikvidálásáról jelen szerződés 10. pontja
rendelkezik részletesen.
A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy veszteség limitáló megbízás
felvétele ajánlott minden új megbízás megadásánál figyelembe véve a rendelkezésre
álló szabad egyenleget, illetve a pozíció méretét.

3.6.

3.7.

A Társaság jogosult az Ügyfél megbízását megtagadni, az adott alszámlát átmenetileg
felfüggeszteni.

3.8.

A Társaság jogosult bármely pillanatban az árfolyamjegyzésnél a spread értékét
pozitív vagy negatív irányban módosítani előzetes tájékoztatás nélkül. Ezen eljárásból
fakadó esetleges veszteségért a Társaság nem tartozik anyagi felelősséggel. Az Ügyfél
elfogadja, hogy a spread szélessége ezáltal nem garantált.
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4. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1.

Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságtól a jelen keretszerződés és az az alapján kötendő
ügyletek megkötéséhez szükséges tájékoztatást megkapta, ismeri a Társaság
Üzletszabályzatát. Elfogadja, hogy a Társaság az ügyletek teljesítése során külön
hivatkozás nélkül is Üzletszabályzata és jelen szerződés alapján jár el.

4.2.

Ügyfél köteles a javára megkötött ügyletek után a Társaságot megillető díjakat és
költségeket a Társaság mindenkori Üzletszabályzatában foglaltak alapján megfizetni.

5. A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE
5.1.

A Társaság vállalja, hogy az Ügyfél eseti megbízásának teljesítése során a devizapiac
működését magas fokon ismerő, e területen jártassággal és különös szakértelemmel
rendelkező szervezettől elvárható gondossággal jár el. Eljárása minden esetben az
Ügyfél érdekét szolgálja.

5.2.

A Társaság az Ügyfelet érő piaci jellegű veszteség viseléséért sem részben, sem
egészben nem felelős.

5.3.

A Társaság felel minden olyan kárért, amely az ügylet nyilvántartásával,
elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeinek felróható megszegésével okozott.

5.4.

A kártérítésnél a felelősség mértéke nem haladhatja meg a nyitott pozíción mutatkozó
tényleges veszteséget.

5.5.

A Társaság nem felel azokért a károkért, amelyek az Ügyfelet a Kereskedési Rendszer
technikai hibájából, internetes leszakadásból, vagy egyéb a Társaság számára fel nem
róható okból adódnak, valamint hatósági intézkedések vagy jogszabályi rendelkezések
következtében érik.

5.6.

A Társasággal szemben kártérítési igény nem támasztható,
- a Kereskedési Rendszer hibája esetén,
- bármilyen olyan közvetlen és/vagy közvetett kár miatt, amelyet a Kereskedési
Rendszer Társaságtól független leállása okozott,
- amennyiben nem bizonyítható, hogy a Társaság a Kereskedési Rendszer műszakitechnikai karbantartása, üzemeltetése, továbbá az üzemeltetés során nem a kellő, tőle
elvárható gondossággal és körültekintéssel járt el,
figyelemmel az Üzletszabályzat és a jelen szabályzat felelősségre vonatkozó
rendelkezéseire.

5.7.

Kereskedési Rendszer
A Társaság a kereskedés könnyítése érdekében az Ügyfél részére online felületeket
biztosít, amelyek segítségével az Ügyfél a jelen szerződésben szabályozott módon
vételi és eladási megbízásokat adhat. A Társaság kijelenti, az Ügyfél elfogadja, hogy
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az ügyletek lebonyolítása felelősségi szempontok alapján a következő képpen alakul:
amennyiben az Ügyfél a Társaság által biztosított online felületek segítségével
bármilyen okból kifolyólag a kereskedésre részlegesen vagy egészében képtelen, a
Társaság által megjelölt és a jelen szerződésben részletezett offline értékesítési
csatornák segítségével köteles eljárni. Az offline értékesítési csatornák leginkább a
személyes, telefonos, fax útján történő ajánlatadást, ajánlatfogadást, ajánlat
visszaigazolást jelentik. a jelen szerződésben részletezett offline eljárási rend
teljeskörű rendszer szerinti leírását és szabályozását az Üzletszabályzat erre vonatkozó
rendelkezései szerint kell alkalmazni.
6. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE
6.1.

Az Ügyfél köteles viselni minden piaci jellegű veszteséget, továbbá felel mindazon
bekövetkezett kárért, amelynek bekövetkezte neki felróható.

6.2.

Az Ügyfélnek ismernie kell a devizapiac általános kockázatait,, valamint a deviza és
CFD ügyletekből részére háruló fokozott kockázatokat. Ha bárminemű kérdés vagy
kétség merül fel benne a kereskedéssel vagy a kockázatokkal kapcsolatban
haladéktalanul köteles a Társaságot a hivatalos kapcsolattartás valamelyikén
felkeresni. Az Ügyfelet illeti meg a deviza és CFD ügylet megkötéséből származó
valamennyi előny és terheli valamennyi hátrány, kivéve, amit a Társaság, illetve
harmadik személy felróható magatartásával okozott.

6.3.

Megbízás elhelyezésénél, ha bármi hibaüzenetetet, vagy rendszer lefagyást, esetleg
leállást észlel a kereskedési rendszer számlatörténetében, az Ügyfél ellenőrizni
köteles, hogy milyen hibaüzenet érkezett, ezt követően a teljesülést is ellenőrizni
köteles. Ennek elmaradásából eredő bárminemű kárért a Társaság kizárja felelősségét.
Tipikus példák:
Trade context is busy: nem fogadja be megbízást a rendszer, a teljesülést fokozottan
kell az Ügyfélnek figyelnie, ha lehetősége van újra meg kell próbálkozni abevitellel,
ha meggyőződött arról maradéktalanul, hogy a megbízás nem került befogadásra.
Requote: az árjegyző újra kalkulálja az árat, a piaci hektikusság, vagy egyéb tényező
miatt.

6.4.

A Társaság a rendszer hibaüzeneteinek nem értelmezéséből adódó esetleges
veszteségekért kizárja felelősségét.

6.5.

A Kereskedési Rendszer alkalmas automatizált és fél automatizált algoritmusok,
robotok (másnéven expertek) futtatására és üzemeltetésére. Az Ügyfél tudomásul
veszi, hogy csak saját felelősségére használ ilyen programokat. A Társaság nem felel
semmilyen hozzáadott program vagy alkalmazás futtatásából eredő károkért. Minden a
Kereskedési Rendszer letöltése utáni alapértelmezett beállításon felüli változtatásért,
módosításért, egyéb rendszerfuttatésért a Társaság kizárja felelősségét.

6.6.

Ügyfél hajlandó és pénzügyileg is képes elviselni az összes pénzeszközének a
Tranzakciók miatti elvesztését.
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7. AZ ESETI MEGBÍZÁSOK MEGADÁSA, ELFOGADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA,
VISSZAIGAZOLÁS. KERESKEDÉSI RENDSZERRE ÉS MEGBÍZÁSOKRA
VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK.
7.1.

Az Ügyfél jelen keretszerződés keretében megbízást
a) személyesen,
b) telefonon,
c) írásban,
d) faxon,
e) valamint a Társaság Üzletszabályzatában meghatározott Kereskedési rendszer
felületén adhat az Üzletszabályzatban meghatározott módon.

7.2.

Személyes megbízást a Társaság az Üzletszabályzatban meghatározott üzleti órák
alatt, írásbeli vagy online megbízást a nap azon óráiban fogad, amikor az adott
termékekkel kapcsolatban a kereskedési lehetőség nyitva áll, tehát az adott termék
piaca kereskedhető. Az adott termékre, termékcsoportra érvényes kereskedési
időintervallumok kihirdetéséről a Társaság Üzletszabályzata rendelkezik. A Társaság
felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy a kereskedési idő az adott piacok nyitvatartási
ideje a meghirdetettől eltérhet az ünnepnapok, kereskedési szünnapok miatt. A
Társaság nem tehető felelőssé a kereskedés szünetelése miatt.
A Társaság az ügyletkötés teljesüléséért a jelen pontban sorszámozott ajánlatadási
formák sorrendjének megfelelően felel, tehát teljes kötelezettséget a személyesen adott
megbízások után vállal elsősorban.

7.3.

Amennyiben a Társaság Kereskedési Rendszere nem érhető el, az ügyfél telefonon,
írásban vagy faxon adja le megbízását.

7.4.

A bizományosi keretszerződésen alapuló deviza vagy CFD szerződésnek tartalmaznia
kell:
a) a termék nevét,
b) fajtáját, típusát,
c) az üzlet irányát,
d) az adásvétel mennyiségét,
e) a kontraktus (LOT) egységet,
f) a limitárat,
g) a megbízás érvényességének határidejét.

7.5.

A Tranzakciók teljesítésére vonatkozó Megbízások kizárólag akkor hatályosak, ha
azokat az Társaság ténylegesen megkapta.

7.6.

A Társaság az Üzletszabályzatban feltüntetett esetekben a megbízás végrehajtását
köteles megtagadni.
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7.7.

A Társaság az Üzletszabályzatban feltüntetett esetekben az Ügyfél megbízásának
elfogadását, benne a limitáras és már elfogadott, de még nem teljesített megbízásokat
is megtagadhatja, azonban erről - az okok megjelölése nélkül - a megbízás beérkezése
után nyomban értesíteni köteles az Ügyfelet a Kereskedési Rendszeren keresztül vagy
egyéb, a Társaság Üzletszabályzatában szereplő kapcsolattartási formán.
A megbízás elfogadását az adott megbízás Társaság általi visszaigazolása bizonyítja..

7.8.

A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy telefonon adott megbízás esetén a
beszélgetésről hangfelvétel készül, amely kezelését a Társaság az Üzletszabályzatnak
megfelelően végzi el.

7.9.

Az Ügyfél jogosult a Társaság által fogadott, és még nem teljesült megbízások
módosítására. A módosítás alakszerűségére a megbízás megadására vonatkozó
szabályok az irányadók. A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget azért, ha a
módosításról történő értesítést megelőzően vagy azzal egy időben a megbízás az
eredeti szerződési feltételek szerint időközben teljesítésre került. Az ebből eredő
kötelezettségekért az Ügyfél helytállni tartozik.

7.10.

Az eseti megbízás megadásának részletes formai és tartalmi, valamint a felvett
megbízások módosításának és visszavonásának szabályait az Üzletszabályzat
tartalmazza.

7.11. Az elektronikusan adott megbízások elfogadásának és teljesítésének visszaigazolása
kizárólag a Kereskedési Rendszer felületén keresztül történik.
7.12. Amellett, hogy a Társaság vállalja a megbízások az Ügyfél érdekének megfelelően
történő végrehajtását, az Ügyfél megbízásai összevonhatók más Ügyfelek
megbízásaival, amennyiben az összevonás kedvezőbb, vagy azonos végrehajtási
eredményt feltételez.
7.13. Minden, a Társaság által teljesített megbízásnak meg kell jelennie a Kereskedési
Rendszer felületén.
7.14. Az elektronikusan adott megbízások visszaigazolásait a Társaság on-line küldi meg az
Ügyfélnek a Kereskedési Rendszeren keresztül. A legfrissebb napi összesített
számlaforgalmi kimutatások a Számlán történt aktivitás után legkésőbb 24 órával
válnak elérhetővé. A Kereskedési rendszeren keresztül elérhető számlainformációkat
tartalmazó riportokat számlakivonatnak kell tekinteni. A számlainformációkat
tartalmazó kivonat tartalma: kereskedési visszaigazolások a szerződések számával,
vételi és eladási árfolyamok, a felhasznált Letét, a Fedezeti ügyletekre felhasználható
összeg, eredménykimutatás, valamint az éppen nyitott vagy függő pozíciók, valamint a
Rollover értékét.
7.15. Deviza és CFD megbízások megadásakor az Ügyfélnek lehetősége van ún. hedge
pozíciót fenntartani, amikor ugyanazon pénzügyi eszközből vételi és eladási pozíciót
nyit. Hedge pozíció fenntartásakor, amennyiben a pozíciók kontraktus méretének
összege 0, úgy kizárólag az egyik vonatkozó pozícióhoz szükséges fedezetet különíti
el a rendszer.
7.16. A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy az online kereskedési felület
segítségével azonos termékre nyitott és megkötött vételi és eladási pozíciók nyithatók
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egy időben. Amennyiben az ügyfél egy adott termékben a már megnyitott pozícióját
szeretné lezárni, azt a nyitott pozícióra vonatkozó záró megbízással teheti részlegesen,
vagy teljes egészében. Amennyiben az Ügyfél más módon jár el, tudomásul veszi és
elfogadja, hogy egy adott termékkel kapcsolatosan vételi és eladási megnyitott
pozíciót ellentétes irányban egy időben tart. Ebben az esetben azonban többlet fedezet
elkülönítésére nem kerül sor, tehát az ügyletek fedezetképzési szempontból nettósított
fedezeti eljárást követnek.
7.17. Az Ügyfél tudomásul veszi az alábbi Kereskedési végrehajtásra vonatkozó eljárási
rendeket:
7.17.1. Kereskedési végrehajtás: Nyitó, záró és takeprofit (TP) megbízás “fill” vagy “kill”
elven hajtódik végre, ami annyit jelent, hogyha a teljes megbízásba foglalt méret,
darabszám végre tud hajtódni a megadott áron, akkor az megtörténik, de ha csak
részben tudna teljesülni, akkor nem. Azaz pl. 10 lot EURUSD vételi megbízás nem
teljesülhet kétféle áron, azaz nem lehet 5 lot pl 1.2785 a másik 5 lot pedig 1.2786.
Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő likviditás a fentiek végrehajtására, a
megbízás nem teljesül és törlődik a rendszerből. Stop loss (SL) megbízás és margin
call esetén beadott megbízás nem a fenti elvek szerint kerül végrehajtásra. Azaz ezek a
megbízások ugyan szintén egy áron egyben teljesülhetnek kizárólag, viszont
amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő likviditás adott áron történő teljesítéshez,
abban az esetben addig próbálja újra, amíg nem teljesül egyben az egész megbízás.
Abban az esetben fordulhat elő részteljesülés, ha az Ügyfél egy adott pozíciónak
kizárólag egy részletét zárja. A fennmaradó részlet külön megbízás szükséges.
7.17.2. Margin call: Abban az esetben ha margin call áll fenn a számlával szemben, annyi
pozíció kerül bezárásra, ami ismét 0 feletti szabad margint, letétet eredményez a
számlán. Nem kerül az összes nyitott pozíció bezárásra margin call esetén. Legelőször
a legnagyobb lebegő veszteséget generáló pozíció kerül zárásra, majd azt követően a
második legnagyobb. Ez mindaddig folytatódik, míg a szabad margin mérete meg nem
haladja a nullát.
7.17.3. Azt a szintet, ahol a részbeni vagy teljes likvidálás történik, stop out szintnek hívjuk.
A likvidálás az aktuális piaci áron történik, ami nem feltételnül egyezik meg azzal az
árfolyammal, ahol az ügyfél fedezetlenné válik. Ha egy adott megbízásunk
kizárásának okát nem ismerjük, akkor a Kereskedési rendszer terminál ablakának
Magyarázat oszlopába jelzést találunk a zárás okára.
7.17.4. Max. eltérés: Minden megbízás azonnali végrehajtással teljesül. Ez lehetővé teszi a
max. eltérés tulajdonság használatát. Ez a tulajdonság a csúszás, angolul slippage pozitív és negatív egyaránt - jelenség kontrollálását teszi lehetővé. Amikor az Ügyfél
létrehoz egy megbízást ez az érték a pip egytizedének mértékegységében kerül
meghatározásra. Ez lesz az az érték, ami a végrehajtás során alkalmazott maximális
árbeli csúszást eredményezheti. Ha a végrehajtás során a maximálisan megengedett
nagyobb pozitív csúszás jött létre, a platform loggolja a jelenséget az alábbi
üzenetformátumban:$ {összeg} - Positive Slippage - {megbízás száma}. $ {összeg} az az összeg, ami még jóváírásra kerül a számlára a pozítívabb, kedvezőbb végrehajtás
esetén. Ha a piaci ár negatív mértékben tér el a megadott max. eltérés értékétől, abban
az esetben a megbízás automatikusan törlésre kerül. Amikor ez megtörténik
“Érvénytelen árak” üzenet jelenik meg a megbízási ablakban. Ez a Kereskedési
rendszer alapértelmezett értesítése arról, hogy a megadott áron negatív csúszás miatt
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nem tudott a megbízás teljesülni.
7.17.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megbízás megadásánál nem történik
fedezetvizsgálat. Limitáras megbízás esetén a megbízást befogadja a rendszer, de a
limitár elérésénél fedezet hiány esetén a megbízás törlődik. Az Ügyfél tudomásul veszi
és elfogadja, hogy a limitáras ajánlatadás a szükséges fedezettől független, így
bármennyi limitáras, azonnal nem teljesíthető ajánlatot befogad a kereskedési
rendszer, amelyek csak abban az esetben aktiválódnak, az adott árnál, ha az Ügyfél a
limitár elérése pillanatában a megfelelő fedezettel rendelkezik, egyébként az ajánlat
fedezethiány esetén törlésre kerül.
7.18. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rollover az Ügyfél pozíciókra negatív hatással is
lehet. Így előfordulhat, hogy az Ügyfél pozíciója az adott célárat elérte és teljesült
megbízása, de az árfolyamnyereséget meghaladó Rollover miatt a pozíció végül
veszteségben záródik.
7.19. A Társaság a saját Kereskedési rendszerében szereplő vételi és eladási árakat tekinti a
legjobb végrehajtási árnak, valós árnak. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy más
kereskedési rendszerekben a vételi és eladási árfolyam eltérhet, így előfordulhat, hogy
a Társaság kereskedési rendszerében nem teljesül, vagy teljesül egy megbízás, ami
más kereskedési rendszerben teljesült vagy nem teljesült volna. Az ebből eredő
veszteségekért a Társaság kizárja felelősségét.
7.20. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a piacon előfordulhat árfolyam rés, ami a stop
megbízások átugrásához vezet. A Kereskedési rendszerben kizárólag stop market
megbízás vehető fel a nyitott pozíciókra. Az adott stop megbízás a piaci árfolyam rés
miatt sokkal rosszabb áron is teljesülhet, különös tekintettel az adott hét kereskedési
idejének záróértéke, illetve a következő kereskedési hét nyitó ára között.
Hétvégi kockázat
A hétvégék alatt (péntek este- vasárnap este hazai idő szerint)) változatos helyzetek,
fejlemények és események történhetnek, míg a piacok általában zárva tartanak, ami azt
eredményezheti, hogy a piacok a péntek délutáni záráshoz képest jelentősen eltérő
árakkal nyitnak. A Kereskedési Rendszert Ügyfeleink hétvégenként, valamint más
olyan alkalmakkor, amikor a piacok általában zárva tartanak, megbízások
elhelyezésére és megváltoztatására nem használhatják. Komoly a kockázata annak,
hogy a nyitott pozíciók védelmére a hétvégére kint hagyott stop-loss megbízások a
meghatározott árnál jelentősen rosszabb szinten hajtódnak végre.
7.21. Ha az Ügyfél Buy Limit megbízást küld a rendszerben a piaci ár fölött a megbízás
nem fog teljesülni, vételi megbízásra piaci ár fölött kizárólag Buy Stop megbízás
adható. Eladási megbízás esetén ennek fordítottja teljesül.
7.22. A Társaság jogosult az Alszámlákon ügyfelenként egyedi letéti igények és
árfolyamjegyzési szélességek beállításának alkalmazására.
7.23. A Társaság az Ügyfél egyéni alszámlájának összesített étéke alapján ( lezárt pozíció
+/- nyitott pozíciók értéke, továbbiakban Equity) eltérő tőkeáttételi lehetőséget biztosít
az ügyfelei részére. Ennek mindenkori szintjeit a hatályos Kondíciós lista tartalmazza.
7.24. Amennyiben az ügyfél Equity értéke meghaladja a mindenkori Kondíciós listában
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meghatározott értéket, a Társaságnak joga van módosítani az ügyfél egyéni tőkeáttétel
beállításának mértékét a Kondíciós listában meghatározott érték alapján, amelyről
Társaság email-en vagy telefon értesíti az ügyfelet. Amennyiben 5 munkanapon belül
az Ügyfél nem biztosít addicionális fedezetet a nyitott pozíciókhoz, akkor a
megnövekedett alapletét igény miatt kényszerlikvidálások mehetnek végbe.
A Társaság szabályozza a devizakereskedési alszámlákon tartható maximális Equity
egyenleget euróban és dollárban. Ennek mértékét a mindenkor hatályos kondíciós lista
tartalmazza. A szint elérése esetén a Randomnak jogában áll pozíciót likvidálni, és
egyenleget levezetni az ügyfél egyéb alszámlájára.
7.25. Az Ügyfél köteles az Üzletszabályzatnak megfelelően a Társaság részére
rendelkezésre bocsátani olyan telefonszámot és email címet, amelyen az Ügyfél
elérhető. Ha az Ügyfél 7.24 pontban meghatározott értesítése nem tud sikeresen
végbemenni az 5 napban a kapcsolattartási adatok aktualizálásnak hiányában, a
Társaság kizárja felelősségét bárminemű elmaradt nyereség igényével vagy
veszteséggel szemben.

8. BIZTOSÍTÉKOK
8.1.

Az Ügyfél a jelen keretszerződés és az eseti megbízások alapján kötött ügyletek
teljesítésének biztosítása érdekében, valamint a szerződésszegés által okozott károk
megfizetésének biztosítása érdekében a Társaság részére óvadékot köteles nyújtani.
Az óvadék keretösszegét a Társaság állapítja meg. Az óvadéki keretösszeg fedezetet
nyújt a Társaságot megillető követelésre, annak esetleges járulékaira, az esetleges
kényszerbeszerzések költségeire, a késedelmi kamatra, a követelések és az óvadék
érvényesítésének költségeire és az óvadék tárgyára fordított szükséges költségekre
egyaránt.

8.2.

Fedezet kizárólag a deviza és CFD kereskedésre megnyitott alszámlán található
szabad pénzeszköz lehet. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az alszámlára történő
deviza átutalás legfeljebb T+3-ra teljesül. . Az ebből eredő fedezetlenség miatt fellépő
kockázatok miatt a Társaság kizárja felelősségét, éa a Társaság kizárja felelőségét
abban az esetben is, ha az Ügyfél nem a deviza és CFD kereskedésre megjelölt
devizaszámlára utalja át vagy fizeti be a kereskedésre használni kívánt összeget.

8.3.

A letéti igények a Társaság saját kockázati szabályai szerint kerülnek kialakításra. A
Társaság jogosult azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni a letéti
igényeket, beleértve (de nem kizárólag) a valamely fedezeti ügylet megnyitásakor
megállapított Margin-mértékek utólagos megváltoztatását. Különös tekintettel hét
vége előtt, ha olyan piaci esemény várható, amely nagy hatással lehet következő
kereskedési hét nyitó árfolyamaira és mozgásaira. („Változó letét”, valamint az
Alapletéttel együtt: „Letét”). Az aktuális letéti igények a Társaság hivatalos
weboldalán, a www.randomfx.hu oldalon kerülnek kihirdetésre. A letéti igények
változásának nyomon követése az Ügyfél felelőssége. letéti igény változása a
Kereskedési Rendszerben kerül kihirdetésre.

8.4.

A megbízás megadásának nem feltétele a szükséges letét rendelkezésre állása,
azonban a teljesítés megtagadásra kerül, amennyiben a Társaság weboldalán
kihirdetett fedezeti szintnek megfelelő szabad pénz nem áll rendelkezésre az ügyfél
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számláján.
8.5.

A Társaság, mint az óvadék jogosultja kizárólag az Ügyféllel szemben fennálló, olyan
lejárt követeléseit elégítheti ki, amelyeknek teljesítésével az Ügyfél késedelembe esett,
vagy más szerződésszegést követett el. A Társaság az óvadékot meghaladó mértékű
kárát is jogosult érvényesíteni.

8.6.

Az óvadék tárgyát és az óvadéki jog érvényesítésének módját az Üzletszabályzat
állapítja meg.

8.7.

Az Ügyfél vállalja, hogy az eseti megbízás tárgyát képező deviza és CFD ügylet
fedezetét óvadékként a nyitott pozíció zárásáig folyamatosan biztosítja. A Társaság
nem küld figyelmeztető jelzést a fedezeti szint csökkenéséről. Az Ügyfél tudatában
van annak, hogy az extra fedezet deviza alszámlára történő kiutalása legfeljebb T+3
napra teljesül, így ennek időbeli megérkezésére gondosan figyel. A Társaság swift és
egyéb igazolást nem fogad el.

8.8.

Az óvadéki jog megszűnik, ha az ügyletek az óvadék igénybevétele nélkül
teljesedésbe mennek, vagy megszűnnek, továbbá, ha a Társaság az óvadékot igénybe
vette, illetve az óvadék tárgya megsemmisül.

8.9.

Az óvadéki jog megszűnésekor az óvadék, illetőleg annak meglévő hányada az
ügyfélnek visszajár.

9. FIGYELMEZTETÉSEK
9.1.

Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy részére a Társaság nem küld írásbeli
figyelmeztetést a fedezetségi szint csökkenéséről. A fedezetségi szint nyomon
követése a Kereskedési Rendszerben történik, a fedezet esetleges kiegészítése az
Ügyfél feladata. Az Ügyfél felelőssége megfelelő mennyiségű szabad pénzeszközt
tartani számláján a fedezetek kiegészítésére, a Társaság nem felel a fedezeti szint
csökkenése miatt bekövetkező kényszerlikvidálásból eredő károkért.

9.2.

Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Társaság által megkövetelt Ügyfél által
teljesítendő fedezetképzést a Társaság jogosult egyoldalúan és azonnali hatállyal
módosítani, A letéti igények változásának nyomon követése a Társaság weboldalán az
Ügyfél felelőssége.. Az fedezetképzéssel kapcsolatos változások az Ügyfél még le
nem zárt, nyitott pozícióival kapcsolatosan is változhatnak, függetlenül attól, hogy a
nyitott pozíció keletkezésének időpontjában még eltérő fedezetképzési kötelezettségek
voltak érvényben, a változásból eredő fedezetlenné válás miatt a Társaság kizárja
felelősségét.

9.3.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy hétvégén a deviza és CFD kereskedelem szünetel,
így a péntek esti árjegyzések kiszélesednek, ami megnövekedett Alapletétet
igényelhetnek a nyitott pozíciókra, s akár a pozíciók zárásához is vezethetnek.

11

10. KÉNYSZERLIKVIDÁLÁS
10.1. Az Ügyfél pozíciójának a kényszerlikvidálására a Társaság akkor jogosult, ha az
Ügyfél az óvadék biztosítására, illetőleg kiegészítésére vonatkozó – a jelen
keretszerződésben meghatározott – fedezetet nem teljesíti.
10.2. Az előző pontban meghatározott szerződésszegés esetén a Társaság az Ügyfél előzetes
értesítése nélkül jogosult az Ügyfél fedezetlen nyitott pozícióinak zárására, a jelen
keretszerződés és/vagy az eseti megbízás azonnali hatályú felmondására és az
óvadékból saját követelése erejéig való azonnali kielégítésre.
10.3. A Társaság jogosult az Ügyfél nyitott pozícióinak zárására abban az esetben is, ha az
Ügyfél maga ellen csődeljárást, vagy felszámolási eljárást kezdeményez, illetőleg az
Ügyfél ellen olyan végrehajtási eljárás indul, ahol a végrehajtási cselekmény
foganatosítása veszélyezteti a Társaság Ügyféllel szembeni követeléseinek
kielégítését.
10.4. A minimális fedezeti szint 100%, amely a nyitott pozíciókhoz szükséges alapletétet
jelenti. Amennyiben a fedezeti szint 100% alá esik az Ügyfél pozíciója
kényszerlikvidálásra kerül.
10.5. Akkor mutat 100%-ot a fedezeti szint, amikor az ügyfél számláján rendelkezésre álló
szabad pénz megegyezik azzal az összeggel, amelynek a pozíció megnyitásához
rendelkezésre kell állni a Társaság weboldalán meghirdetett fedezeti igényeknek
megfelelően.
Példa: Amennyiben egy LOT megnyitásához X USD fedezetre van szükségünk és a
számlánkon lévő szabad pénz pontosan X USD (vagy odáig csökkent), úgy a fedezeti
szint 100% lesz. Abban a pillanatban, ahogy a pénzügyi eszköz ára számunkra
kedvezőtlen irányba változik, a pozíció likvidálásra kerülhet.
10.6. A Társaság a kényszerlikvidálást és az óvadékból való kielégítés jogát e jog
megnyíltától számított 5 (öt) munkanapon belül bármikor gyakorolhatja. Ha ezen
jogával a Társaság nem él, a határidő elteltét követően valamennyi kötelezettségének
köteles eleget tenni és megfizetni az ebből fakadó esetleges károkat.
10.7. Amennyiben nem csak egy pozíció áll nyitva az Ügyfél alszámláján a fedezetlenné
váláskor, a kényszerlikvidáláskor a legnagyobb veszteséggel rendelkező pozíció kerül
lezárásra. A kényszelikvidálás addig folytatódik, amíg a fedezeti szint 100% fölé
kerül.
10.8. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy elektronikus kereskedés esetén a
Társaság kereskedési rendszere automatikusan, emberi beavatkozás nélkül nem
szabványosított tőzsdén kívüli piacon, -függetlenül az Ügyfél pozíciójának
nagyságától, illetve az ajánlati könyvben található vételi vagy eladási ajánlatok
mennyiségétől- kényszerlikvidálás esetén a könyvben található összes ajánlat
teljesítésével addig zárja a nyitott pozíciót, ameddig az Ügyfél pozíciózárásával
ellentétes ajánlat található.
10.9. A Társaság jogosult a likvidálás során az Ügyfél nyitott pozíciójának zárásakor
ellentétes saját számlás ajánlat bevitelére, ezzel védve az Ügyfél érdekeit,. A Társaság
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fenntartja a jogot, hogy saját megítélése és mérlegelése után szabadon dönthet
ellenajánlat állításáról, vagy az ezen jogáról való lemondásról.
10.10. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy elektronikus kereskedés esetén a
Társaság kereskedési rendszere nem vizsgálja, hogy a fedezetlenség létrejötte abból
származik-e, hogy az árfolyamok változásával egyidőben az Ügyfélnek még nem
teljesült ajánlatai vannak, amelyek növelhetik az Ügyfél fedezetképzési
kötelezettségét, ezzel szemben engedi a rendelkezésre álló fedezet felüli pozíció
ajánlati bevitelét, viszont a limitár elérését követően a megbízás teljes egészében
automatikusan törlődik.
11.

A TÁRSASÁG JOGAI

11.1. A Társaság jogosult meghatározni, hogy mely devizapárokra és CFD termékekre
fogad el ajánlatot.
11.2. A Társaság jogosult a letéti igényeket azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül
megváltoztatni, amely változás a már megkötött szerződésekre is érvényes.
11.3. A Társaság jogosult arra, hogy amennyiben indokoltnak tartja, előzetes értesítés
nélkül, részlegesen vagy teljesen felfüggessze a deviza és CFD temékek kereskedését.
11.4. A Társaság jogosult arra, hogy amennyiben a Random úgy ítéli meg, hogy a pénzügyi
piacokon bekövetkező változások alapján veszélybe kerülhet az Ügyfél nyitott
pozícióinak zárása, például a pénzügyi eszközök árfolyamában bekövetkező hirtelen
fellépő és/vagy nagymértékű elmozdulások, a makrogazdasági folyamatok
kedvezőtlen elmozdulásai, a tőzsdei kereskedés szünetelése stb. miatt, az Ügyfél
előzetes értesítés nélkül, teljesen vagy részlegesen zárja a nyitott deviza és CFD
pozíciókat.
11.5. A Társaság jogosult meghatározni az egyszerre nyitott deviza és CFD pozíciók
maximális mértékét.
11.6. A Társaság jogosult az általános spread értékeken változtatni.

12. ELSZÁMOLÁS
Jelen keretszerződés alapján és az egyedi megbízások elszámolására a Felek az Ügyfél
Társaságnál vezetett, a fent megnevezett ügyfélszámlájához tartozó alszámlát jelölik meg.

12.1 NYITOTT POZÍCIÓK ELSZÁMOLÁSA

12.1.1. Devizapárok
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Deviza ügyletek esetén a Rollover swap pontokat az alábbi kalkuláció alapján számoljuk:
FX swap= spot árfolyam*((változó deviza kamata *napok/éves bázis)-(bázis deviza
kamata*napok/éves bázis))/(1+(bázisdeviza kamata*napok/éves bázis)
12.1.2. Index alapú CFD
A kereskedés végéig le nem zárt devizaügyleteknél 17 órakor (EST) a devizapár mindkét
lábára megtörténik a pozíciók átgörgetése, vagyis a rollover. Ez vételi (long) pozíciónál a
bázis és a változó deviza kamatkülönbözetének jóváírását jelenti, ha a változó devizanem
kamata alacsonyabb a bázis deviza kamatánál, eladási (short) pozíciónál annak terhelését
jelenti
CFD szerződések esetén a rollover a 3 hónapos LIBOR alapján kerül kiszámításra a
következő képlet szerint:
rollover= ( sxpxr) / d
s = a kontraktus (LOT) mérete
p = az instrumentum záróára
r= long pozíciók esetén LIBOR + 300 bázispont
short pozíciók esetén LIBOR – 300 bázispont
d = 365 GBP termékek esetén, 360 minden egyéb termék esetén
12.1.3. Olaj alapú CFD
Tekintettel arra, hogy az olaj alapú CFD-k alapterméke határidő termék, nincs rollover.
12.1.4. Nemesfém alapú CFD
A nemesfém alapú CFD-k esetén a rollover kiszámításának módja megegyezik az index alapú
termékekével, azzal az eltéréssel, hogy a rollover értéke nem egy kontraktusra, hanem egy
uncia nemesfémre vonatkozik.

A 12. pontban a rollover kiszámításának általános szabályai találhatók. A konkrét jóváírások
és levonások mértéke a kereskedési időszakok függvényében alakul, befolyásolhatják a
kereskedési szünnapok és az ünnepnapok. A rollover értékének alakulása a Társaság
weboldalán, a rollover naptárban található.
12.2. LEZÁRT POZÍCIÓK ELSZÁMOLÁSA
Az Ügyfél köteles a számára biztosított elszámolások, illetve értesítések adatait ellenőrizni.
Amennyiben magával a deviza vagy CFD ügylettel, az elszámolással és az értesítéssel
kapcsolatban kifogása van, a kifogás tárgyát képező tranzakció kezdeményezésétől számított
1 (egy) munkanapon belül azt a Társaságnak köteles jelezni. Ha az Ügyfél ezen jogával nem
él, a tranzakció kezdeményezését és/vagy teljesítését az Ügyfél részéről elfogadottnak kell
tekinteni.
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13. ARBITRÁZS
Az internet, a kapcsolat késése és az árak betáplálási hibái néha olyan helyzetet teremtenek,
hogy a Kereskedési Rendszeren látható árak nem tükrözik pontosan a piaci árfolyamokat. Az
arbitrázs és a „scalping” fogalmának, valamint az ilyen internetes késedelemből való
haszonhúzásnak a szabályozott piacon kívüli piacokon nincs helye, mivel itt az ügyfél
közvetlenül a megbízótól vesz vagy neki ad el. A Társaság az arbitrázs gyakorlatát a
Kereskedési Rendszerben nem engedi meg. Az árlatencián alapuló arbitrázs lehetőségében
bízva indított Tranzakciók előzetes értesítés nélkül visszavonásra kerülnek. A Társaság
fenntartja a jogot az érintett számlával kapcsolatos szükséges korrekciók és beállítások
előzetes értesítés nélküli megtételére. Az arbitrázs-stratégiákon alapuló számlákba a Társaság
saját belátása szerint beavatkozhat, és a megbízásokat külön jóváhagyásához kötheti. Minden
ilyen árajánlati vagy végrehajtási hibából eredő vitát a Társaság saját belátása szerint rendez.
14. BIZOMÁNYOSI DÍJ
14.1. Az Ügyfél az eseti megbízás teljesítésért a Társaságnak bizományosi díjat köteles
fizetni. A deviza és CFD termékek esetében a bizományosi díj beépítésre kerül a vételi és
eladási ár különbözetébe (spread).
14.2. A spread-be beépített bizományosi díj a deviza és CFD ügylet megkötésével,
nyilvántartásával és a fedezet kezelésével kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. Az
ezt meghaladó díjak, költségek az Ügyfelet terhelik, feltéve, hogy azok a megbízás teljesítése
érdekében szükségszerűen és hasznosan merültek fel.
14.3. Az Ügyfél hozzájárul, hogy a Társaságnál vezetett számláit a Társaság az őt megillető és
az Ügyfelet terhelő díjakkal és költségekkel megterhelje.
14.4. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Társaság jogosult
a késedelem idejére a Kondíciós Listában meghatározott késedelmi kamatot felszámítani és
azzal az Ügyfél Társaságnál vezetett számláit megterhelni.
15.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

15.1. A Szerződő Felek a keretszerződés megkötése és teljesítése során a jelen keretszerződés
és az eseti megbízások, illetőleg együttműködésük során a másik Szerződő Félről
tudomásukra jutott információkat, adatokat – minősítésüknek megfelelően – értékpapír-,
illetve üzleti titokként kezelni. Ezeket az információkat, adatokat a titokvédelem
jogosultjának hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatják ki. Nem esik a
titoktartási kötelezettség alá, ha valamelyik Fél információ, adat kiszolgáltatására jogszabály,
bírósági vagy hatósági rendelkezés, folytán köteles.
15.2. A titoktartási kötelezettség megszűnik, ha valamely információ, adat jogszerűen
nyilvánossá válik, illetőleg ha a kötelezettség teljesítése alól a titokvédelem jogosultja
jogszabályban meghatározott módon felmentést ad.
15.3. Az értékpapír-, és üzleti titok kezelésének részletes szabályait az Üzletszabályzat
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tartalmazza.
16.

KERETSZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

16.1. A keretszerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt az Ügyfél elfogadta.
16.2. Jelen keretszerződést a Szerződő Felek határozatlan időtartamra kötik meg.
16.3. Jelen keretszerződést bármelyik Szerződő Fél jogosult legkevesebb 15 (tizenöt) napos
felmondási idővel a másik Szerződő Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal megszüntetni. A
keretszerződés felmondása a felmondási időn túlnyúló hatályú egyedi megbízásokat is
megszünteti. A felmondási idő alatt a keretszerződés és az eseti megbízások valamennyi
rendelkezése hatályos és az ezekben előírt kötelezettségeiket a Szerződő Felek a felmondási
idő hatálya alatt is kötelesek teljesíteni. Ezen kötelezettségek elmulasztása megalapozza a
másik Szerződő Fél azonnali hatályú felmondásának jogát.
16.4. A keretszerződést mindkét Fél jogosult az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos
szerződésszegése esetén azonnali hatállyal megszüntetheti. Amennyiben az Ügyfél a
keretszerződést jelen pont szerint szűntetheti meg, a Társasággal szemben fennálló minden
kötelezettségét haladéktalanul teljesíteni köteles. Az azonnali hatályú felmondás részletes
szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza.
17.

KÖZLÉSEK

17.1. A Szerződő Felek egymásnak szóló jognyilatkozataikat – az Üzletszabályzat
rendelkezései szerint és a megbízások megadásának kivételével – az általuk kölcsönösen
megadott értesítési címre, telefonszámra, telefaxszámra, illetőleg elektronikus levelezési
címre tehetik meg. Ennek hiányában a jelen keretszerződésben feltüntetett lakóhelyet illetve
székhelyet kell irányadónak tekinteni.
17.2. Az értesítési cím megváltoztatását a Szerződő Felek egymással haladéktalanul kötelesek
közöli, az ennek késedelméből, vagy elmulasztásából eredő kárért kizárólag a mulasztó Fél
felel.
18. FELELŐSSÉG
18.1. Minden, a tranzakciókkal kapcsolatban felmerülő összes, a mindenkori vonatkozó
jogszabályok alapján fizetendő adózásért az Ügyfél vállal felelősséget. Társaságunk nem
vállal felelősséget az Ügyfél adókötelezettségeiért, sem az ilyen felelősségekkel kapcsolatos
tanácsok megadásáért, sem pedig az Ügyfélnek az adótörvények, ill. az adózási gyakorlat
megváltozására való figyelmeztetéséért.
18.2. Abban az esetben, ha valamely, az Ügyfél Társaságunknál végrehajtott tranzakcióihoz
kapcsolódó, ill. azokból eredő adókötelezettségének megfizetéséért a vonatkozó jogszabályok
értelmében Társaságunk válik felelőssé, az Ügyfél a Társaságunk által megfizetett adó teljes
összegét megtéríteni tartozik.
18.3. A Társaság nem felelős semmilyen, az Ügyfelet jelen szerződés hatálya alatt (beleértve
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bármely Tranzakciót vagy olyan esetet, amikor egy szándékolt Tranzakció megindítása
elutasításra került) érő veszteségért, kárért, okozott költségért és kiadásért (beleértve a
közvetlen, közvetett, mellékes, büntető vagy következményes károkat, elmaradt hasznot,
adatvesztést, a Kereskedési Rendszer használatának elvesztését, az üzletmenet
megszakadását, a helyettesítés költségeit, a szolgáltatás, ill. annak kimaradásának költségeit)
akár gondatlanságból, akár szerződésszegésből, valótlan adatok közléséből vagy más okból
következnek, kivéve, ha az ilyen veszteségek a Társaság súlyos gondatlanságának, szándékos
mulasztásának, vagy csalárd magatartásának egyenes következményei. A Társaság
felelőssége semmilyen esetben nem terjed ki az Ügyfél vagy bármely harmadik fél által
elszenvedett, akár gondatlanságból, szerződésszegésből, valótlan adatok közléséből vagy
másképpen bekövetkezett különleges kárra, elmaradt haszonra, a cég eszmei értékének, jó
hírnevének vagy üzleti lehetőségeinek csökkenésére, amely a jelen szerződés hatálya alatt,
vagy azzal kapcsolatban merült fel.
18.4. A Társaság nem felel az Ügyfél bármely, a megbízások általa történő elhelyezéséből,
vagy a Tranzakciók végrehajtásából eredő, illetve azzal kapcsolatos veszteségéért, egyéb
költségéért vagy bármiféle kiadásáért.
18.5. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen tranzakciónak bármekkora mértékű
kedvezőtlen adóvonzatáért.
18.6. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, egy adott Tranzakció foganatosítása előtt
a piaci viszonyokban bekövetkező bármekkora mértékű késésért vagy változásért.
18.7. A Társaság nem vállal felelősséget abban az esetben ha az adott Ügyfélmegbízás esetleg
olyan áron teljesült, amely más kereskedési rendszerekben, hírportálokon nem szerepelt.
18.8. Tekintettel arra, hogy a Társaság nem bír befolyással a jel erősségére, annak fogadására
és internetes útvonalára, az Ügyfél berendezéseinek konfigurációjára vagy kapcsolataik
megbízhatóságára, ezért a Társaság nem felelős semmilyen olyan követelésért, veszteségért,
kárért, költségért vagy kiadásért, beleértve az ügyvédi költségeket is, amelyet közvetlenül
vagy közvetetten valamely adatátviteli vagy kommunikációs rendszer, berendezés,
számítógépes létesítmény vagy kereskedő szoftver okozott, amely akár Társaságunkhoz,
valamely piachoz, vagy valamely elszámoló rendszerhez tartozik; sem azon okokért, amelyek
megakadályozzák a Társaság valamely vagy minden kötelezettségének teljesítését, sem a
természeti csapásokért, háborúkért, terrorizmusért, rosszindulatú károkozásért, zavargásokért,
ipari történésekért, bármilyen kivételes piaci eseményért, olyan kormányzati, nemzetek feletti
testületek vagy hatóságok által eszközölt cselekményekért vagy szabályozásokért, amelyek
véleményünk szerint az Ügyfél viszonylatában megakadályozzák a rendes piaci működést
(„Vis maior esemény”). Vis maior esemény bekövetkeztekor a Társaság minden gazdaságilag
ésszerű erőfeszítést megtesz a teljesítmény visszaállítására, az Ügyfelet pedig lehetőségei
szerint írásban értesíti. Vis maior esemény bekövetkeztekor minden, a Társaság jelen
szerződés hatálya alatt fennálló kötelezettsége - az adott Vis maior esemény időtartamára azonnal felfüggesztésre kerül. Ezen felül a Társaság a következő lépés(eke)t teheti:
a) a normálistól eltérve megváltoztatásra kerülhet a kereskedés ideje;
b) megváltoztatásra kerülhet a fedezeti igény;
c) lezárásra kerülhet bármely vagy minden nyitott pozíció, utasítások és megbízások
kerülhetnek törlésre;
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d) a Társaság megtehet vagy mellőzhet minden egyéb olyan intézkedést, amit az Ügyfél, a
saját és a többi ügyfél pozícióira való tekintettel az adott körülmények között ésszerűen
megfelelőnek tart.

18.

JOGHATÓSÁG

18.2. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg
rendezni. A jogvita alapjául szolgáló tényállást, az érintettek jognyilatkozatait, valamint
az egyeztetés eredményét kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni.
18.3. Az Ügyfél esetlegesen felmerülő problémáját a Panaszkezelési szabályzatának
megfelelően kezdeményezheti, és a Társaság az ott rögzítettek szerint jár el.
18.4. Amennyiben a fenti eljárás nem vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a
Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének. A Pénz-és
Tőkepiaci Állandó Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata, valamint a Tpt. 376. §ában meghatározottak szerint jár el.
19.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.1. Jelen szerződés az elfogadás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
19.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az Üzletszabályzatban
foglaltak valamint a Ptk., a Bszt., továbbá egyéb másvonatkozó hatályos jogszabályok
az irányadóak.
19.3. Ügyfél jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Társaság Üzletszabályzatát ismeri,
megértette, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
19.4. Jelen szerződés hatálybalépésével a felek között létrejött minden korábbi deviza és CFD
ügyletekre vonatkozó keretszerződés megszűnik.
19.5. Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság a Bszt.-nek megfelelően, teljes körűen, megfelelő
időben tájékoztatta.
19.5. A szerződés teljessége: A jelen szerződés tárgyában a jelen Keretszerződés, az abban
foglalt összes, más szerződésekre és szabályzatokra való hivatkozás, valamint a hozzá
csatolt kiegészítések alkotják a szerződő Felek közötti teljes szerződést, és felette állnak
minden korábbi vagy a szerződés fennállásával egyidejű, a szerződés tárgyában tett
szóbeli vagy írásbeli kommunikációnak, javaslatnak, szerződésnek és kijelentésnek.
19.6. Az Ügyfél nyilvántartása: Ön beleegyezik abba, hogy megfelelő, a Vonatkozó
szabályzatok szerinti nyilvántartást vezet a beküldött Megbízások jellegének és
beküldésük idejének igazolása céljából.
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