Kockázatfeltáró nyilatkozat
Külföldi pénzügyi eszköz kereskedéséhez
A jelen dokumentumban a külföldi pénzügyi eszköz fogalma megegyezik a külföldi tőkepiaci
instrumentummal, valamint mindezen termékek összefoglaló szolgáltatási definíciója a külföldi
értékpapír-kereskedelem.
Mint a Random Capital Zrt. (a továbbiakban Társaság) Ügyfele kijelentem, hogy a Társaság és köztem
a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtására irányuló,
meglévő vagy a létrehozandó szerződéses jogviszonyok tekintetében, az Üzletszabályzat
mellékleteként megfogalmazott Kockázatfeltáró Nyilatkozat mellett a Társaság az alábbiakban
foglaltakról teljes körűen tájékoztatott, amelyet jelen nyilatkozat aláírásával elismerek.
Kijelentem, hogy a Társaság külföldi pénzügyi eszköz kereskedésére vonatkozó szolgáltatását jelen
nyilatkozatban foglalt kockázatok ismeretében veszem igénybe. Tudomásom van róla, hogy a jelen
dokumentumban részletezett kockázatokon túl a külföldi értékpapír-kereskedelemi ügyletek egyéb
kockázatokkal is bírhatnak, amelyekkel kapcsolatban a tájékozódást saját felelősségemre magam
végzem el.
Tisztában vagyok azzal, hogy a külföldi tőzsdéken a magyarországi kereskedéstől eltérő
szabályozások vannak és egyes piacokon nincsenek napi árfolyam korlátozások, így akár egyetlen nap
alatt is elértéktelenedhet a tulajdonomban lévő külföldi pénzügyi eszköz. Tudomással vagyok arról,
hogy a külföldi pénzügyi eszköz árfolyamkockázatán felül, devizaárfolyam kockázatom is van/lehet, a
magyar hivatalos fizetőeszközben történő eltérő elszámolás lehetősége miatt.
Az előző bekezdésben felsorolt tényezők miatt, a külföldi értékpapír-kereskedés kiemelkedő
kockázattal rendelkezik, kijelentem, hogy a Társaság előzetesen felhívta a figyelmem a
szerződésekben arra, hogy a megbízások megadásakor az esetleges veszteségek lehetősége miatt, a
befektetési döntésekhez körültekintő, alapos mérlegelés szükséges. Tudomással bírok arról, hogy az
Ügyletek kereskedési ideje eltér a hazai piacon megszokott kereskedési időtől. Elfogadom, hogy a
hétvégére nyitva tartott pozíció magasabb kockázattal jár, mivel a hétvégi időszakokban történhetnek
olyan események, amelyek jelentősen befolyásolják az Ügyletekben szereplő termékek árfolyamát, így
a piacok újranyitásakor szokatlan mértékű árfolyam elmozdulások is történhetnek.

A külföldi értékpapír kereskedelemmel kapcsolatos legfontosabb kockázati területek és azok
kötelező megismerése
Az Random Capital ügyfeleként jelen dokumentum aláírásával elismerem, hogy tisztában vagyok a
jelen dokumentumban foglaltakon túlmenően a Társaság Üzletszabályzatának és randomcapital.hu
weboldalnak a tartalmával mind a jelenben, mind a későbbiek során, annak változásait követem, a
külföldi értékpapír-kereskedéssel kapcsolatos információkról tudomásom van és vállalom, hogy
ismereteimet napi jelleggel frissítem.

Végrehajtási hely
A jelen dokumentum aláírójaként elfogadom, hogy a Random Capital Zrt. külföldi értékpapír –
kereskedelmi szolgáltatásában a külföldi tőkepiaci instrumentumokra vonatkozó megbízásokat az

Interactive Brokers végrehajtási partnerrel teljesíti. A külföldi értékpapír kereskedelmi ügyleteim
teljesítése kizárólag az Interactive Brokers végrehajtási partnerrel történik.
Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Társaság és az Interactive Brokers között fennálló
szerződéses jogviszony szabályozza a külföldi tőkepiaci instrumentumok kereskedését, és szabályozza
a pénzügyi instrumentumok számlavezetésével és kezelésével kapcsolatos eljárásokat.
Ennek alapján elfogadom a Társaság tájékoztatását a következő az IB-vel kötött szerződésbeli
rendelkezésekről: „Az IB UK Ltd, az Interactive Brokers LLC (IB LLC), illetve az IB LLC által a
megállapodásban rögzített szolgáltatás érdekében igénybe vett közreműködők (Affiliates)
használhatják (elvonhatják) a Társaság (Random Capital) által az ügyfelek ügyleteinek fedezeteként az
IB Ltd.-nél biztosítékként elhelyezett értékpapírokat, egyes ügyletek elszámolásának biztosítása
érdekében, akár saját számláikra, akár az IB Ltd. Társaságoktól független más ügyfeleinek számláira,
amelyből fakadó, a Társaság ügyfeleit esetlegesen terhelő veszteség vagy költség vonatkozásában az
IB Ltd-t, az IB LLC-t, illetve az IB LLC által igénybe vett közreműködőket nem terheli felelősség.”
„Az IB LLC-re, mint más befektetési szolgáltatók letétkezelőjére, illetve az általa igénybe vett
alletétkezelőkre, amennyiben azok székhelye nem az EGT-n belüli tagállamban található, nem
vonatkoznak az FCA által az ügyfél tulajdonú eszközök kezelése kapcsán vonatkozóan kinyilvánított
előírások, és az ügyfelek eszközeinek elkülönített kezelése (beazonosítása) eltérő gyakorlat alapján
történik, mint az Egyesült Királyságban, például az IB LLC vagy az általa igénybe vett alletétkezelők
fizetésképtelensége esetén.” (Random Capital Zrt. és az IB közötti szerződés)
Elfogadom a fentiekben leírt szerződéses rendelkezésekről szóló tájékoztatást és kifejezetten
hozzájárulok ahhoz, hogy értékpapírjaim kezelésével összefüggésben, a Random Capital a fentiekben
megfogalmazott megállapodást alkalmazza, ami egyben a kockázatok viselését is az én terhemre rója.

Társasági események
Tudomással bírok róla és elfogadom, hogy a külföldi értékpapír-kereskedésem során, mind a
tranzakciókat, mind a birtokolt pénzügyi eszközöket tekintve érhetnek különös társasági események,
amelyek az általános üzletmenettől eltérő módon az értékpapírok elidegenítésével, tartásával vagy/és
az értékpapírokhoz kapcsolódó jogokkal kötelezettségekkel kapcsolatban, anyagi terheket róhatnak
rám, amely terheket a Random Capital jogosult az általam birtokolt részvényekkel vagy azok
megszerzésével vagy azok eladásával kapcsolatosan a számlámra terhelni.
Elfogadom, hogy a különös/szokatlan társasági eseményekről a Random Capital nem köteles engem
minden esetben tájékoztatni, kivéve, ha a tájékoztatást jogszabály, kormányrendelet, vagy/és a
szabályozói környezet megköveteli.
Különös társasági eseményekkel kapcsolatosan elfogadom, hogy folyamatosan tájékozódom a
rendelkezésemre álló információs csatornák segítségével, különösen az internet, egyéb külföldi
befektetési szolgáltatók, illetve az adott értékpapír kibocsátójának weboldalain.

Osztalék
Tudomásul veszem, hogy a birtokolt/tulajdonolt részvények után jogosult lehetek osztalékra, évente
egyszer vagy akár több alkalommal is. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a külföldi részvények
után számított osztalék mértéke, adója, elszámolása és minden a kifizetéshez tartozó vagy azt
kiegészítő körülmény lényegesen eltérhet a magyar gyakorlattól.

Elfogadom, hogy az osztalék adójának megfizetési körülményrendszere, szabályozói alapfeltételei
valamint nominális mértéke akár egészében vagy csak részlegesen is eltérést mutathat a megszokott
magyar gyakorlattól, különös tekintettel az osztalékadó mértékének változóságára, a számított osztalék
adójának levonására.

Deviza
Alulírott, mint a Random Capital ügyfele az alábbi dokumentum aláírásával tudomásul veszem és
elfogadom, hogy a deviza váltás a befektetési szolgáltatásba vont instrumentumok kereskedéséhez, az
alábbi szabályokat tartalmazza, az üzletszabályzat egyéb a devizakonvertálásra vonatkozó szabályaival
együtt, amely szabályokat megismertem és elfogadom:
A Random Capital Zrt. a vonatkozó jogszabályok, illetve az MNB állásfoglalása alapján akkor tud
deviza átváltási szolgáltatást nyújtani ügyfelei részére, ha a devizakonverzió a befektetési szolgáltatás
igénybevételére irányuló ügyletre szóló megbízás miatt szükséges, azaz az ügyfélnek az átváltáshoz
ügyleti megbízást kell adnia a konverzió alapjául szolgáló befektetési szolgáltatásra.
Ennek megfelelően a Random Capital Zrt. ügyfelei a devizára konvertált összeget csak befektetési
tevékenységükhöz használhatják fel, nem vehetik fel a pénztárból, nem utalhatják tovább, illetve nem
konvertálhatják át más devizára ügyleti megbízás hiányában.
Ha ügyfeleink a fentiekben leírt szabályozás ellenére a devizakonverzióhoz kapcsolódóan kívánnak
pénzt felvenni, illetve elutalni ügyfélszámlájukról, akkor a Random Capital Zrt. tájékoztatást ad a
megbízás jogsértéséről, és az üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései értelmében az ügyféllel kötött
ügyfélszámla szerződést felmondását kezdeményezi.
Az ügyfelek a devizakonverzióra az ügyfélszámlájukon található pénzösszegek egyenlegéig adhatnak
elektronikus módon megbízást.
A konverzióra az ügyfélszolgálat munkatársain keresztül is, az ügyfélszolgálati idő alatt sor kerülhet.
A konverzió aktuális árfolyamáról az ügyfelek a kereskedési felületek segítségével tájékozódhatnak,
vagy az ügyfélszolgálat munkatársai adnak tájékoztatást.
A devizaátváltás díjaként az átváltásra kerülő összeg díja, a hatályos üzletszabályzat mellékletét
képező Kondíciós listában meghatározott díjszabás alapján kerül felszámításra, amely a
devizakonverzióval, mint tranzakcióval kerül elszámolásra, az ügyfél pénzforgalmi számlájának
terhére.

Ajánlatadás
Elfogadom, hogy a Random Capital kereskedési rendszereiben a külföldi értékpapír-kereskedésbe
vont, külföldi tőkepiaci instrumentumokra, az alábbi ajánlat típusokkal adhatok megbízást az
instrumentumok megvásárlására, illetve eladására:
Limit ajánlat:
A Limit ajánlat az ajánlatban megadott áron vagy annál jobb áron teljesíthető ajánlat.
Piaci ajánlat:

A Piaci ajánlat ár nélkül tett ajánlat, mely az ajánlati könyvben található ellenajánlatok párosításával
teljesülhet, akár több áron és több kötésben is.
Villám ajánlat:
A villám ajánlat működése a külföldi kereskedésben a piaci ajánlattal megegyező ajánlat típus, minden
feltételében és működésében.

Adatszolgáltatás
A jelen dokumentum aláírójaként elfogadom, hogy a Random Capital által szolgáltatott külföldi
részvénykereskedelemnek nem alapfeltétele, csak kiegészítő szolgáltatása, a kereskedelembe
részlegesen vagy teljesen bevont instrumentumok árfolyamának, adatainak szolgáltatása. A
kereskedésem során tudomásul veszem, hogy a szolgáltatott adatok „minősége” a Random Capital
részéről nem garantálja a kereskedésbe vont instrumentumok adatainak valódiságát, azok csupán
tájékoztató jellegűek, a Random Capital kizárja mindennemű felelősségét az esetlegesen az adatok
valódiságából következő ügyfelet ért károkból, problémákból, félreértésekből. Az ügyfél elfogadja,
hogy a szolgáltatott adatok késleltetett és realtime, CFD megjelenítésével történő kereskedési
rendszerbe integráláshoz az RND Solutions Zrt. között létrejött adatszolgáltatási szerződés szolgál
alapul.

